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แผนปฏิบัติการดิจิทัลของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
(องค์การมหาชน) ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2562 - 2564) ได้ถูกจัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นกรอบทิศทางการพัฒนาด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลให้ชัดเจนและเห็นภาพการขับเคลื่อนของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม 
ในการท างาน (องค์การมหาชน) ไปในทิศทางเดียวกัน เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

การจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัลของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม 
ในการท างาน (องค์การมหาชน) ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2562 - 2564) ได้มีการทบทวนสถานภาพองค์กรในปัจจุบัน 
นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนในระดับชาติ กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง แนวโน้มด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และน าข้อมูล
ท าการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและนอกองค์กร (SWOT Analysis) เพ่ือน าไปสู่การก าหนด วิสัยทัศน์  
พันธกิจ เป้าประสงค ์และยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ 
“เป็นสถาบันที่มุ่งสู่นวัตกรรมดิจิทัลเพื่อแรงงานปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี” 
พันธกิจ 
1. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ 
2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ 
2. พัฒนาระบบสารสนเทศขององค์กรด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเหมาะสม 
3. บูรณาการระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ระบบฐานข้อมูล 

และระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ และการให้บริการขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ 
4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความพร้อมรองรับเทคโนโลยีดิจิทัล 
เป้าประสงค์ 
1. ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และระบบฐานข้อมูลเกิดการบูรณาการ ท างานร่วมกัน

ได้อย่างเป็นเอกภาพ มีภาพรวมในการพัฒนาร่วมกัน ลดความซ้ าซ้อนในการจัดหาและลงทุน ใช้ทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่าและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

2. กระบวนการบริหารจัดการ และการให้บริการภาคประชาชนได้รับการปรับปรุง น าระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาประยุกต์ใช้โดยสามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก ครอบคลุมทุกพ้ืนที่และทุกบริการ 

3. บุคลากรมีความรู้ ความสามารถในการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล และมีค่านิยมในการใช้งาน
เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีวิจารณญาณ รู้เท่าทัน และมีองค์ความรู้เพ่ือสร้างสรรค์นวัตกรรมดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ 
1. การบูรณาการระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และระบบฐานข้อมูล 
2. การขับเคลื่อนกระบวนการบริหารจัดการ และการให้บริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
3. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
 
 
 



ค าน า 
 

แผนปฏิบัติการดิจิทัลของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
(องค์การมหาชน) ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2562 - 2564) จัดท าขึ้นเนื่องจากเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 คณะรัฐมนตรี 
มีมติเห็นชอบแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมเป็นกรอบทิศทางในการพัฒนา โดยมีแผนปฏิบัติการเพ่ือ
ขับเคลื่อนการพัฒนารายยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) 
และแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2559 - 2561) เพ่ือเป็นกลไกส าคัญในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และแผนปฏิบัติการที่จะจัดขึ้นไปพิจารณา
ประกอบการจัดท าแผนปฏิบัติราชการและค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีของหน่วยงานให้สอดคล้องกัน  
โดยก าหนดให้หน่วยงานทุกกระทรวง กรม รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานของรัฐ  
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ 3 ปี ของหน่วยงานแทนการจัดท าแผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเดิม พร้อมทั้ง ให้เป็นไปตามกรอบและทิศทางที่ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์
ของประเทศระดับกลางที่แปลงแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ระยะยาว 20 ปี ไปสู่การปฏิบัติในระยะ 
5 ปี เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ตามนโยบายของ
รัฐบาลที่ต้องการปฏิรูปประเทศไปสู่การเป็นประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม และยกระดับประเทศไทยไปสู่  
การเป็น Thailand 4.0 

แผนปฏิบัติการดิจิทัลของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
(องค์การมหาชน) ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2562 - 2564) ได้มีการทบทวนสถานภาพองค์กรในปัจจุบัน นโยบาย 
ยุทธศาสตร์ แผนในระดับชาติ กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง แนวโน้มด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และน าข้อมูลท าการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและนอกองค์กร (SWOT Analysis) เพ่ือน าไปสู่การก าหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าประสงค์ และยุทธศาสตร์ แนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัลของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีว 
อนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน (องค์การมหาชน) ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2562 - 2564) เพ่ือเป็นกรอบ 
แนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้ไปในทิศทางเดียวกัน และเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหาร
จัดการ และการให้บริการประชาชน เพ่ือน าพาประเทศไทยไปสู่ Digital Thailand 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
หลักการและเหตุผล 

สืบเน่ืองจากเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม และแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2559 - 2561) ตามท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเสนอ โดยมีประเด็นสําคัญ คือ ให้ทุกกระทรวง กรม รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงาน
ของรัฐ และหน่วยงานที่เก่ียวข้องนําแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลระยะ 
3 ปี และแผนปฏิบัติการที่จะจัดทําขึ้น ไปพิจารณาประกอบการจัดทําแผนปฏิบัติราชการและคําของบประมาณ
รายจ่ายประจําปีของหน่วยงานให้สอดคล้องกัน และให้หน่วยงานจัดทําแผนปฏิ บั ติการดิจิทัลระยะ  
3 ปี ของหน่วยงานแทนการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเดิม และให้ยกเลิกมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2541 ที่ให้ทุกกระทรวง ทบวง และหน่วยงานอิสระจัดทําแผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเป็นระบบโดยจัดทําแผน 3 ปี และปรับทุกปีตามความเหมาะสม และให้เสนอแผนของ
หน่วยงานควบคู่ไปกับการของบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในงบประมาณรายจ่ายประจําปีทุกปี 

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน (องค์การมหาชน)  
จึงจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัลของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 
(องค์การมหาชน) ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2562 - 2564) เพ่ือพัฒนารูปแบบและช่องทางการให้บริการ เสริมสร้างการ
บริหารจัดการภายในให้เข้มแข็งสามารถขับเคลื่อนภารกิจหลักได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจน
สามารถปรับตัวทันต่อสถานการณ์ และรับมือกับภัยคุกคามต่าง ๆ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายแห่งรัฐประเทศไทย 4.0 
อันจะส่งผลให้ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานของประเทศพัฒนาก้าวหน้าอย่างย่ังยืน 
 
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือดําเนินการสํารวจความจําเป็น และสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน เพ่ือประกอบการจัดทําแผน 
ปฏิบัติการดิจิทัลของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน (องค์การ
มหาชน) ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2562 - 2564) 

2. เพ่ือวิเคราะห์ออกแบบ และวางแผนการใช้ทรัพยากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของสถาบันส่งเสริม 
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน (องค์การมหาชน) อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชน์สูงสุด 

3. เพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัลของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทํางาน (องค์การมหาชน) ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2562 - 2564) ให้สอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผน
ต่าง ๆ ในระดับชาติ 
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ระยะเวลา 
แผนปฏิบัติการดิจิทัลของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 

(องค์การมหาชน) ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2562 - 2564) มีกรอบระยะเวลา 3 ปี โดยกําหนดเริ่มต้ังแต่ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 และสิ้นสุดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
ขั้นตอนการดําเนนิงาน 

1. ศึกษา ทบทวนความจําเป็น และสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกในปัจจุบันตามบริบทที่
เ ก่ียวข้อง เพ่ือเป็นข้อมูลต้ังต้นประกอบการวิเคราะห์ จัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัลของสถาบันส่งเสริม 
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน (องค์การมหาชน) ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2562 - 2564) 

2. ศึกษา วิเคราะห์บริบทการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของประเทศไทยในเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ และแผนต่าง ๆ ในระดับชาติที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือเป็นแนวทาง
ของแผนปฏิบัติการดิจิทัลของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 
(องค์การมหาชน) ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2562 - 2564) และให้ไปในทิศทางเดียวกัน 

3. ยก (ร่าง) แผนปฏิบัติการดิจิทัลของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม 
ในการทํางาน (องค์การมหาชน) ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2562 - 2564) โดยจัดประชุมคณะทํางานจัดทําแผน และเชิญ
ผู้เช่ียวชาญ เพ่ือให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงสู่ฉบับสมบูรณ์ 

4. จัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัลของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม 
ในการทํางาน (องค์การมหาชน) ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2562 - 2564) ฉบับสมบูรณ์ เพ่ือเสนอขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน (องค์การ
มหาชน) 
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บทที่ 2 
ข้อมูลทั่วไป 

 
โครงสร้างการบริหารราชการ 

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน (องค์การมหาชน) เป็น
องค์การมหาชนสังกัดกระทรวงแรงงาน โดยกระทรวงแรงงาน มีอํานาจหน้าที่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และโครงสร้าง
การบริหารราชการ ดังน้ี 
 

กระทรวงแรงงาน 
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 หมวด 15 มาตรา 34 กําหนดให้กระทรวง

แรงงาน มีอํานาจหน้าที่เก่ียวกับการบริการและคุ้มครองแรงงาน พัฒนาฝีมือแรงงาน ส่งเสริมให้ประชาชนมีงานทํา 
และราชการอ่ืนตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของกระทรวงแรงงานหรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวง
แรงงาน 
 

วิสัยทัศน ์
“แรงงานมีศักยภาพสูง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี” 

 
พันธกิจ 
1. การเพ่ิมศักยภาพแรงงาน และผู้ประกอบการ ให้พร้อมรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง และให้

สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของประเทศ 
2. คุ้มครองและส่งเสริมให้แรงงานมีความมั่นคงในการทํางาน มีหลักประกัน และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
3. พัฒนากระทรวง ให้เป็นองค์กรธรรมาภิบาล 
4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างบูรณาการ เพ่ือการบริหารจัดการ  

และให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ 
5. ส่งเสริมความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างประเทศ 
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สถาบนัส่งเสรมิความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน (องคก์ารมหาชน) 
สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน (องค์การมหาชน) จัดต้ัง

ขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 
(องค์การมหาชน) พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 เกิดขึ้นภายใต้หลักการที่ให้ความสําคัญในเรื่อง
การคุ้มครองผู้ใช้แรงงานเพ่ือให้เกิดความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน ตามนัยใน
มาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. 2554 โดยมี
อํานาจหน้าที่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และโครงสร้าง ดังน้ี 
 

อํานาจหน้าที ่
1. ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 
2 .  พัฒนาและส นับส นุนการ จัดทํ ามาตรฐานเ พ่ือส่ ง เส ริมความปลอดภั ย  อา ชีวอนามั ย  

และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 
3. ดําเนินการ ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมดําเนินงานกับหน่วยงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 
4. จัดให้มีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับการส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ

ทํางาน 
5. พัฒนาและสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเก่ียวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม

ในการทํางาน 
6 .  ใ ห้บริการทาง วิชาการและถ่ ายทอดเทคโนโลยี เ ก่ียว กับความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  

และสภาพแวดล้อมในการทํางานตามความจําเป็นในการใช้งาน รวมทั้งการผลิตสื่อการเรียนรู้ดังกล่าวเพ่ือเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ 
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วิสัยทัศน์ 
“เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมและพัฒนา มาตรฐาน องค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรม ด้านความ

ปลอดภัยในการทํางาน สู่อาเซียน ภายในปี 2562 - 2566” 
 

พันธกิจ 
1. บริการงานวิจัย วิชาการและการจัดทําสถิติ เพ่ือสนับสนุนการจัดทํามาตรฐานเพ่ือส่งเสริม 

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานของประเทศให้มีมาตรฐานในระดับสากล 
2. พัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม และให้บริการวิชาการ พัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัย อาชีว 

อนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน รองรับความจําเป็นในการดําเนินงานทางด้านภารกิจ ด้านทรัพยากร
มนุษย์และการพัฒนาประเทศ 

3. สร้างความเข้มแข็งของสังคมการทํางานให้มีความปลอดภัย และสนับสนุนเครือข่ายให้มีความเป็น
เอกภาพในการขับเคล่ือนการดําเนินงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาแวดล้อมในการทํางานของประเทศ
ให้มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อคนทํางาน และสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 

4. ส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัย 
5. สร้างระบบงานและการจัดการภายในองค์กร เ พ่ือขับเคล่ือนยุทธศาสตร์สถาบันส่งเสริม 

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน (องค์การมหาชน) 
 

โครงสร้าง 
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สํานักบริหารกลาง 
1. ดําเนินการและประสานงานเก่ียวกับ การบริหารงานทั่วไป งานธุรการและสารบรรณ งานอาคาร

สถานที่ งานยานพาหนะ และการติดต่อให้บริการกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถาบันส่งเสริม 
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน (องค์การมหาชน) 

2. ดําเนินการและประสานงานเกี่ยวกับ การบริหาร การเงิน บัญชี พัสดุ และทรัพย์สินของสถาบัน
ส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน (องค์การมหาชน) 

3. ดําเนินการและประสานงานเก่ียวกับ การบริหารและพัฒนาระบบงาน การบริหารงาน บุคคลและ
สวัสดิการ 

4. ดําเนินงานเก่ียวกับการบริการระบบสารสนเทศ การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  
การบริหารจัดการและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสถาบันส่งเสริม 
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน (องค์การมหาชน) ตลอดจนอํานวยความสะดวก
ให้กับเจ้าหน้าที่หน่วยงานภายในของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทํางาน (องค์การมหาชน) ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งให้การสนับสนุนการดําเนินงาน
ตามภารกิจหลักของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน (องค์การ
มหาชน) อย่างมีประสิทธิภาพ ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ 

5. ดําเนินการและประสานงานเกี่ยวกับ การบริหาร และจัดการประชุมของคณะกรรมการ 
คณะอนุกรรมการ ผู้บริหารและงานเลขานุการผู้อํานวยการ 

6. ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
 

สํานักยุทธศาสตร ์
1. จัดทํายุทธศาสตร์ แผนงานโครงการ งบประมาณ และเป้าหมายการพัฒนาด้านต่าง ๆ รวมทั้งติดตาม 

รายงานผล และประเมินผล การบริหารจัดการงบประมาณ ตามระบบและมาตรฐานการงบประมาณและแนวทาง
ของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน (องค์การมหาชน) 

2. ดําเนินการและประสานงานเกี่ยวกับ ตัวช้ีวัด ผลงาน ค่าเป้าหมาย การสํารวจความพึงพอใจ เพ่ือเป็น
ข้อเสนอหรือจัดทําเป็นข้อเสนอ พร้อมสรุปรายงานต่อสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย  
และสภาพแวดล้อมในการทํางาน (องค์การมหาชน) และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

3. ดําเนินการและประสานงานด้านนิติกรเกี่ยวกับ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คําสั่ง 
หลักเกณฑ์ในการดําเ นินงาน  การบริหารและจัดการสถาบันส่ง เสริมความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  
และสภาพแวดล้อมในการทํางาน (องค์การมหาชน) นิติกรรมสัญญา งานคดีเก่ียวกับความรับผิดชอบทางแพ่ง ทาง
อาญา คดีปกครอง การดําเนินงานทางวินัย สอบสวน อุทธรณ์ ร้องทุกข์ การฟ้องร้องและงานนิติการอ่ืน ๆ 

4. ดําเนินการและประสานงานเกี่ยวกับ ระบบ เทคนิค วิธีการ บริหารความเสี่ยง และการประเมินความเสี่ยง 
5. ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 



7 
 

สํานักวิจัยและพัฒนา 
1. ศึกษา วิจัย และพัฒนาด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีความปลอดภัยในการทํางาน 
2. ศึกษา วิจัย และพัฒนาด้านการบริหารการจัดการความปลอดภัยในการทํางาน 
3. จัดทํามาตรฐานแนะนําและแนวปฏิบัติ 
4. ดําเนินงานสถิติและพัฒนาข้อมูล 
5. ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 
สํานักบริการวิชาการ 
1. ศึกษา วิจัย และพัฒนาด้านอาชีวอนามัยและห้องปฏิบัติการ 
2. บริหารจัดการโครงการและบริการวิชาการความปลอดภัย ตามกลุ่มอุตสาหกรรม 
3. ดําเนินงานตรวจประเมินพัฒนาและควบคุมระบบมาตรฐานความปลอดภัย 
4. ให้คําปรึกษาแนะนําเก่ียวกับการแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยเชิงเทคนิค 
5. ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 
สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม 
1. ดําเนินงานเก่ียวกับการรณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 
2. ดําเนินงานเก่ียวกับการพัฒนาระบบการส่งเสริมด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัย 
3. ส่งเสริมแนวคิดการสร้างรูปแบบกิจกรรมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 
4. ดําเนินงานด้านการเผยแพร่และการสื่อสาร การดูแลและพัฒนาระบบเว็บไซต์ ตลอดจนการให้บริการ

ออนไลน์ 
5. ดําเนินงานพัฒนาหลักสูตรความปลอดภัยและอาชีวอนามัยเชิงเทคนิค ตามกลุ่มเป้าหมาย 
6. ดําเนินงานฝึกอบรมและบริการสื่อการเรียนรู้ 
7. ดําเนินงานพัฒนาและควบคุมคุณวุฒิบุคลากรด้านความปลอดภัย 
8. ดําเนินงานเก่ียวกับการบริการเครือข่ายภาค 
9. จัดทําระบบทะเบียนสมาชิก 
10. ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 
ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัยภูมิภาค 
1. ดําเนินการถ่ายทอดงานวิชาการจากส่วนกลาง 
2. ดําเนินการให้บริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานกับ 

สถานประกอบการ และผู้ใช้แรงงาน ในส่วนภูมิภาค 
3. ดําเนินการทํางานในรูปแบบบูรณาการกับหน่วยงาน ภาคีเครือข่ายความปลอดภัยในภูมิภาค เพ่ือ

ให้บริการทางวิชาการ 
4. ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
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บทท่ี 3 
บริบทท่ีเก่ียวข้อง 

 

สถานภาพองค์กรในปัจจุบนั 
การสํารวจสถานภาพองค์กรเบื้องต้นที่เก่ียวกับเทคโนโลยีดิจิทัลในปัจจุบันของสถาบันส่งเสริม 

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน (องค์การมหาชน) ด้านทรัพยากรในการบริหาร ซึ่ง
เป็นส่วนหน่ึงของปัจจัยนําเข้าในการศึกษา วิเคราะห์ และออกแบบแผนปฏิบัติการดิจิทัลของสถาบันส่งเสริม 
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน (องค์การมหาชน) ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2562 - 2564) 
สรุปสาระสําคัญ ดังน้ี 

 

อัตรากําลงั 

ลําดับ
ที่ 

สังกัด 

จํานวนบุคลากรจําแนกตามระดับ (คน)

จ้า
งเห

มา
บร

ิกา
ร 

ปฏ
ิบัติ

กา
ร 

ชํา
นา

ญ
กา

ร 

ชํา
นา

ญ
กา

รพ
ิเศ

ษ 

เช
ี่ยว

ชา
ญ

 

รอ
งผ

ู้อํา
นว

ยก
าร

 

ผู้อํ
าน

วย
กา

ร 

รว
ม 

1 ผู้บริหารระดับสูง - - - - - 1 1 2
2 หน่วยตรวจสอบภายใน - - 1 - - - - 1
3 สํานักบริหารกลาง  

- (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
8 3

(1)
4 1 - - - 16

4 สํานักยุทธศาสตร์ 2 2 1 1 - - - 6
5 สํานักวิจัยและพัฒนา 1 2 - - - - - 3
6 สํานักบริการวิชาการ 2 2 - - 1 - - 5
7 สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม 1 2 2 1 1 - - 7
8 ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัย

ภูมิภาค 
- 1 - - - - - 1

รวม 14 12 8 3 2 1 1 41
 

งบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรร 
ลําดับที ่ ปีงบประมาณ วงเงิน (บาท) 

1 พ.ศ. 2560 3,881,900.00 
2 พ.ศ. 2561 2,048,000.00 

รวม 5,929,900.00 
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์

ลําดับ 

สังกัด 

จํานวนครุภัณฑ์จําแนกตามประเภท (เครือ่ง)

ที่ 

เค
รื่อ

งค
อม

พิว
เต

อร
 ์

เค
รื่อ

งค
อม

พิว
เต

อร
์โน

้ตบ
ุ๊ก 

เค
รื่อ

งพ
ิมพ

ข์า
วดํ

า 

เค
รื่อ

งพ
ิมพ

ส์ ี

เค
รื่อ

งพ
ิมพ

ข์า
วดํ

า 
A3

 

สแ
กน

เน
อร

 ์

เค
รื่อ

งส
าํร

อง
ไฟ

ฟ้า
 

รว
ม 

1 ผู้บริหารระดับสูง 2 1 1 - - - 2 6

2 หน่วยตรวจสอบภายใน 1 - - - - - 1 2

3 สํานักบริหารกลาง 11 2 5 1 - 2 11 32

4 สํานักยุทธศาสตร์ 5 - 1 1 1 - 5 13

5 สํานักวิจัยและพัฒนา 2 1 - - - - 2 5

6 สํานักบริการวิชาการ 4 1 1 - - - 4 10

7 สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม 7 1 - 5 - - 7 20

8 ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัย
ภูมิภาค 

1 - - - - - 1 2

รวม 33 6 8 7 1 2 33 90

 
เครือข่ายการสื่อสาร 

ความเร็วในการเชื่อมต่อระบบเครือขา่ยอินเทอรเ์น็ต (Mbps) 

Download Upload 

100  (Shared Bandwidth) 5  (Shared Bandwidth) 

 
ระบบสารสนเทศ 

ลําดับ
ที่ 

ระบบ ผู้ใช ้ ผู้พัฒนา 

1 ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส ์ ทุกหน่วยงาน สํานักงานพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัล (องค์การมหาชน) 

2 ระบบพูดคุยงานภายในหน่วยงานภาครัฐ ทุกหน่วยงาน สํานักงานพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัล (องค์การมหาชน) 

3 ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส ์ ทุกหน่วยงาน จ้างหน่วยงานภายนอก
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ลําดับ
ที่ 

ระบบ ผู้ใช ้ ผู้พัฒนา 

4 ระบบลงเวลาเข้า - ออกการปฏิบัติงาน ทุกหน่วยงาน จ้างหน่วยงานภายนอก

5 ระบบรับสมัครเข้าร่วมประชุม และรับการ
ฝึกอบรมหลักสูตรด้านความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทํางาน ออนไลน์ 

ทุกหน่วยงาน ดําเนินการเอง

6 ระบบสารสนเทศเครือข่ายภายใน กระทรวง
แรงงาน 

สํานักบริหารกลาง สํานักงานปลัดกระทรวง
แรงงาน 

7 ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สํานักบริหารกลาง กรมบัญชีกลาง

8 เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของ
ราชการ 

สํานักบริหารกลาง สํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตร ี

9 ระบบงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ สํานักยุทธศาสตร์ สํานักงบประมาณ

10 ระบบการรายงานผลการประเมินส่วน
ราชการ 

สํานักยุทธศาสตร์ สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ 

11 ระบบห้องเรียนหลักสูตรด้านความปลอดภัยฯ 
ออนไลน์ 

สํานักวิจัยและพัฒนา จ้างหน่วยงานภายนอก

12 ระบบฐานข้อมูลตรวจติดตามการจัดทําระบบ
มาตรฐานความปลอดภัยฯ 

สํานักบริการวิชาการ จ้างหน่วยงานภายนอก

13 ระบบรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมการรณรงค์ลด
สถิติอุบัติเหตุจากการทํางานให้เป็นศูนย์ 

สํานักส่งเสริมและ
ฝึกอบรม 

จ้างหน่วยงานภายนอก

14 เว็บไซต์สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทํางาน (องค์การมหาชน) 

สํานักส่งเสริมและ
ฝึกอบรม 

ดําเนินการเอง

15 Facebook Fanpage สถาบันส่งเสริม
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย  
และสภาพแวดล้อมในการทํางาน (องค์การ
มหาชน) 

สํานักส่งเสริมและ
ฝึกอบรม 

ดําเนินการเอง

16 แอพพลิเคช่ัน “Office Computer Work” สํานักวิจัยและพัฒนา จ้างหน่วยงานภายนอก

17 แอพพลิเคช่ัน “Smart Safety for SMEs” สํานักส่งเสริมและ
ฝึกอบรม 

จ้างหน่วยงานภายนอก
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นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนในระดับชาติที่เก่ียวข้อง 
การดําเนินการขับเคลื่อนพลวัติของภาครัฐจะต้องสอดคล้อง และบูรณาการในภาพรวมของประเทศและ

ผลประโยชน์ของประชาชนเป็นพ้ืนฐานสําคัญ ขณะเดียวกันประเทศจะต้องมียุทธศาสตร์และเป้าหมายท่ี 
ก้าวทันกับประเทศเพ่ือนบ้านและโลก การกําหนดกรอบยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และแผนดําเนินงานจึงต้องมีการ
สอดคล้องกัน เพ่ือให้การพัฒนาของประเทศเป็นไปในทิศทางเดียวกันและสัมฤทธ์ิผล จะกล่าวถึงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ และแผนในระดับชาติที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาด้านดิจิทัลของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีว 
อนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน (องค์การมหาชน) ดังน้ี 

 
ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) 
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่งย่ังยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือ คติพจน์ประจําชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน” 
“ความมั่นคง” บริบทที่เก่ียวข้องหมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัย จากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้ง

ภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล  
และมีความมั่งคั่งในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง 

“ความมั่งคั่ง” บริบทที่เก่ียงข้องหมายถึง ประเทศมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเน่ือง ยกระดับ
เป็นประเทศในกลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ําของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการ
พัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น 

“ความย่ังยืน” บริบทที่เก่ียวข้องหมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนให้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 
เกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์ 

ยุทธศาสตร์ ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ได้วางยุทธศาสตร์ 6 ด้าน โดยมี
รายละเอียดในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ดังต่อไปน้ี 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ความมั่นคง 
การกําหนดยุทธศาสตร์ความมั่นคงมีเป้าหมายเพ่ือสร้างความมั่นคงในทุกระดับ ต้ังแต่ระดับชาติ สังคม 

ชุมชน และความมั่นคงของมนุษย์จากภัยคุกคามทั้งที่เป็นภัยคุกคามแบบด้ังเดิมละภัยคุกคามรูปแบบใหม่ให้เกิด
ความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติความมั่นคงทาง การทหารการมั่นคงแนวชายแดนและเกิดความม่ันคง
ปลอดภัยจากภัยคุกคามและภัยพิบัติในรูปแบบใหม่ ๆ อาทิ ภัยคุกคามจากการโจมตีทางไซเบอร์ อาชญากรรมข้าม
ชาติและการก่อการร้าย และโรคอุบัติใหม่ต่าง ๆ รวมทั้งการสร้างความมั่นคงด้านอาหาร นํ้า และพลังงาน โดยมี
แนวทางและประเด็นการพัฒนาที่สําคัญ ดังน้ี 

1) การรักษาความสงบภายในประเทศ 
2) การพัฒนาศักยภาพในการป้องกันประเทศ พร้อมรับมือกับภัยคุกคามทั้งทางทหารและภัยคุกคามอ่ืน ๆ 
3) บูรณาการความร่วมมือกับต่างประเทศที่เอ้ือให้เกิดความม่ันคง ความม่ังคั่งทางเศรษฐกิจ ป้องกันภัย

คุกคามข้ามชาติ และคุณภาพชีวิตของคนในชาติ 
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4) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติและทางทะเล 
5) การบริหารจัดการความมั่นคงให้สอดคล้องกันแผนงานพัฒนาอ่ืน ๆ เพ่ือช่วยเหลือประชาชน และร่วม

พัฒนาประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ภาคการผลิต และ

บริการ ซึ่งมุ่งเน้นที่การพัฒนาเพ่ิมผลิตภาพการผลิตตลอดห่วงโซ่มูลค่า เพ่ือก้าวกระโดดไปสู่การเป็น ฐานการผลิต
และบริการที่โดดเด่นในด้านเศรษฐกิจฐานชีวภาพ โดยยกระดับสู่เกษตรสมัยใหม่ที่เป็นพ้ืนฐานสําคัญและเป็นฐาน
การผลิตสินค้าเกษตร อาหาร พลังงานและวัสดุชีวภาพด้วยนวัตกรรม ยกระดับศักยภาพ ภาคอุตสาหกรรม ให้
แข่งขันได้บนฐานเทคโนโลยีขั้นก้าวล้ํา พัฒนาความหลากหลาย คุณภาพ และสร้าง เอกลักษณ์การท่องเท่ียวไทย 
และพัฒนา ธุรกิจบริการที่มีศักยภาพใหม่ ๆ ที่สร้างรายได้สูง ในขณะเดียวกัน การพัฒนาสังคมผู้ประกอบการ 
(Entrepreneurial Society) เพ่ือสร้าง ผู้ประกอบการทางธุรกิจที่พิจารณาโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ด้วยการใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ขับเคลื่อนให้ธุรกิจ (From Entrepreneur to Technopreneur) สู่การเป็น “ผู้ผลิตได้ 
ขายเป็น” ก็มีความสําคัญต่อการเพ่ิมผลผลิตภาพการผลิตและการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันทาง 
เศรษฐกิจของภาคการผลิตและบริการไทยตลอดห่วงโซ่มูลค่า โดยต้องมุ่งพัฒนาทั้งด้าน ศักยภาพของ
ผู้ประกอบการ และปัจจัยแวดล้อมที่สําคัญ โดยแนวทางและประเด็นการพัฒนาที่สําคัญ มีดังน้ี 

1) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ 
2) การพัฒนาสังคมผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Society) เพ่ือสร้างผู้ประกอบการทางธุรกิจ 
3) การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนและการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
4) การวางรากฐานที่แข็งแกร่งเพ่ือสนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
การวางรากฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยสําคัญในการนําพาประเทศไปสู่การเป็น ประเทศ

พัฒนาแล้วซึ่งเป็นเป้าหมายในอีก 20 ปี ข้างหน้า โดย คนไทยในอนาคต ต้องเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมทั้ง
กาย ใจ สติปัญญา สามารถเรียนรู้ ได้ตลอดชีวิต มีทักษะในศตวรรษที่ 21 สู่การเป็นคนไทย ที่มีทักษะสูง เป็น
นวัตกรรม นักคิด และผู้ประกอบการ บนฐานของการรู้คุณค่า ความเป็นไทย มีคุณธรรมจริยธรรม มีวินัย ความ
รับผิดชอบต่อสังคม และมีสุขภาวะที่ดี โดยมีแนวทางและประเด็นพัฒนาที่สําคัญ ดังน้ี 

1) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม (Transformation of Culture) เพ่ือสร้างคนไทยท่ีมีคุณภาพ 
คุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย 

2) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
3) การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม (Transformation of Learning) 
4) การพัฒนาและรักษากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ (Talents) 
5) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
6) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
การที่ประเทศไทยจะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ประเทศไทยจะต้องเป็นประเทศที่ทุกคน มีโอกาสและ

ความเสมอภาคในทุกด้าน หรือการเป็น “สังคมแห่งโอกาส” ทั้งในมิติของการเข้าถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
ทรัพยากร กระบวนการยุติธรรม และบริการสาธารณะ ซึ่งสิ่งเหล่าน้ีจะเป็นหลักประกันทางสังคมที่ลดความเสี่ยง
ของบุคคลท่ีจะตกลงสู่ภาวะ ความยากจน โดยเฉพาะกลุ่มประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ตํ่าที่สุดและผู้ด้อยโอกาส
ที่ต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพและโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรและบริการดังกล่าว อันจะส่งผลให้ทุกคน
สามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศภายใต้ศักยภาพสูงสุดที่ตนเองมี รวมถึง 
การสร้างสังคมที่เอ้ือต่อการปรับเปลี่ยนสถานะของผู้คนในสังคมผ่านการสร้างสังคมแห่งโอกาสควบคู่ไปกับการ
สร้างสมรรถนะทางสังคม โดยมีประเด็นการพัฒนาที่สําคัญ ดังน้ี 

1) การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งความม่ันคงในชีวิตและทรัพย์สินของคนทุกลุ่มในสังคม 
2) การสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางสังคมอย่างทั่วถึง 
3) การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
4) การสร้างความสมานฉันท์ในสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การสร้างความเจริญเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมายที่สําคัญ คือ 

การบริโภคที่ย่ังยืนและการผลิตที่ย่ังยืน การดําเนินการที่สําคัญคือต้องเร่งวางระบบการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสร้าง
ความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ บริหารจัดการนํ้าให้มีประสิทธิภาพโดยการวางระบบบริหารจัดการนํ้า
อย่างบูรณาการให้มีประสิทธิภาพใน 25 ลุ่มนํ้า ทั้งด้านอุปสงค์และอุปทาน เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการ
อุทกภัยอย่างบูรณาการ รวมทั้งยกระดับความสามารถในการป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติและปรับตัวไปสู่รูปแบบของการผลิตและการบริโภคท่ีปล่อยคาร์บอนตํ่าและ
เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อมมากข้ึน โดยพัฒนาการผลิตให้มีประสิทธิภาพและพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและ
เมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยการจัดการขยะ สารพิษ และของเสียอันตรายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีประเด็น
การพัฒนาที่สําคัญ ดังน้ี 

1) จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ 
2) วางระบบบริหารจัดการนํ้าอย่างบูรณาการให้มีประสิทธิภาพใน 25 ลุ่มนํ้า ทั้งด้านอุปสงค์และอุปทาน 
3) พัฒนาและใช้พลังงานท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในทุกภาคเศรษฐกิจ 
4) พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
5) ร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
6) ใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
การบริหารราชการแผ่นดินจะต้องปรับเปลี่ยนขนานใหญ่ให้สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

อย่างมีบูรณาการและมีความต่อเน่ือง ทั้งน้ีเพ่ือตอบโจทย์การแก้ปัญหาหลัก ๆ ของประเทศและสนับสนุนการ
พัฒนาด้านต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ภาครัฐจะต้องจัดระบบองค์กรให้ลักษณะ เปิดกว้าง 
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เช่ือมโยงถึงกัน และกะทัดรัด (Open and Connected Government) โดยใช้ดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ (Zero 
Face to Face) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะ การให้บริการแก่ภาคประชาชนและ
ภาคธุรกิจเอกชนและสามารถดําเนินงานร่วมกับภาคการเมืองบนพ้ืนฐานของความรับผิดรับชอบ ความโปร่งใส 
ปราศจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ สามารถตรวจสอบได้ และมีความเป็นธรรมในการให้บริการสาธารณะ 
รวมท้ังจะต้องเป็นระบบท่ีสามารถจูงใจและดึงดูดให้คนดี คนเก่ง เข้ามารวมพลังการทํางานที่มีความมุ่งมั่นและแรง
บันดาลใจในการที่จะร่วมกันพลิกโฉมประเทศไปสู่เป้าหมายที่พึงประสงค์ โดยมีประเด็นการพัฒนาที่สําคัญ ดังน้ี 

1) การวางระบบบริหารงานราชการแบบบูรณาการ 
2) การยกระดับงานบริการประชาชนและการอํานวยความสะดวกของภาครัฐ สู่ความเป็นเลิศ 
3) การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐ 
4) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ในการปฏิบัติราชการและมีความ

เป็นมืออาชีพ 
5) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
6) การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับให้มีความชัดเจน ทันสมัย เป็นธรรม และ

สอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ 
 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่งย่ังยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
ทุนมนุษย์ของประเทศไทยยังมีปัญหาในด้านคุณภาพคนในแต่ละช่วงวัย โดยผลลัพธ์ทางการศึกษาของ

เด็กวัยเรียนค่อนข้างตํ่า การพัฒนาความรู้และทักษะของแรงงานไม่ตรงกับตลาดงาน ในขณะที่คนไทยจํานวนไม่
น้อยยังไม่สามารถคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม ซึ่งส่งผลต่อวิกฤตค่านิยม ทัศนคติ และ
พฤติกรรมในการดําเนินชีวิต การพัฒนาในระยะต่อไปจึงต้องให้ความสําคัญกับการวางรากฐานการพัฒนาคนให้มี
ความสมบูรณ์ เพ่ือให้คนไทยมีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูง
ตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเน่ือง มีสุขภาวะที่ดีขึ้น คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ 
และความสามารถเพ่ิมขึ้น รวมทั้งสถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเพ่ิมขึ้น โดย
มีแนวทางการพัฒนาที่สําคัญ ประกอบด้วย 

1) ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
2) พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะ ความรู้ และความสามารถในการดํารงชีวิตอย่างมีคุณค่า 
3) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
4) ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนคํานึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ 
5) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพภาครัฐและปรับระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพ 
6) พัฒนาระบบการดูแล และสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย 
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7) ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 
การพัฒนาในช่วงที่ผ่านมาทําให้สังคมไทยก้าวหน้าไปหลายด้าน แต่การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ํา และ

สร้างความเป็นธรรมในสังคมไทยมีความคืบหน้าช้า ทั้งเรื่องความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มประชากร ความ
แตกต่างของคุณภาพการบริการภาครัฐ รวมทั้งข้อจํากัดในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและเทคโนโลยีของกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล ดังน้ัน การพัฒนาในระยะต่อไป จึงจําเป็นต้องมุ่งลดปัญหาความเหล่ือม
ล้ําด้านรายได้ของกลุ่มคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมท่ีแตกต่างกัน แก้ไขปัญหาความยากจน เพ่ิมโอกาสการ
เข้าถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ รวมทั้งเพ่ิมศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง 
เพ่ือให้ชุมชนพ่ึงพาตนเองและได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากขึ้น โดยมีแนวทางการพัฒนาท่ีสําคัญ 
ประกอบด้วย 

1) การเพ่ิมโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ตํ่าสุดสามารถเข้าถึงบริการที่มี
คุณภาพของรัฐและมีอาชีพ 

2) การกระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการท่ีมีคุณภาพให้
ครอบคลุมและทั่วถึง 

3) เสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการสร้างความเข้มแข็งการเงินฐานรากตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ มีสิทธิในการจัดการทุนที่ดินและ
ทรัพยากรภายในชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
เศรษฐกิจไทยขยายตัวตํ่ากว่าศักยภาพอย่างต่อเน่ืองเป็นเวลาหลายปี ทั้งจากผลกระทบของเศรษฐกิจ

โลกซบเซาและข้อจํากัดภายในประเทศเองที่เป็นอุปสรรคต่อการเพิ่มผลิตภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน 
รวมท้ังฐานเศรษฐกิจภายในประเทศขยายตัวช้า ซึ่งการพัฒนา 5 ปีต่อจากน้ีไป จึงเน้นให้เศรษฐกิจเติบโตได้ตาม
ศักยภาพและมีเสถียรภาพ ภาคส่งออกมีการพัฒนาจนสามารถขยายตัวและเป็นกลไกสําคัญในการขับเคล่ือน
เศรษฐกิจไทย ผลิตภาพการผลิตของประเทศเพ่ิมขึ้น การลงทุนภาครัฐและเอกชนมีการขยายตัวอย่างต่อเน่ืองและ
มาจากความร่วมมือกันมากขึ้น ประชาชนและผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบภาษีมากขึ้น และประเทศไทยมีขีด
ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจสูงขึ้น นอกจากน้ี ยังเน้นให้เศรษฐกิจรายสาขามีการเติบโตอย่างเข้มแข็ง 
ภาคการเกษตรเน้นเกษตรกรรมย่ังยืนและให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้น มีการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมนิเวศ การ
ท่องเที่ยวสามารถทํารายได้และแข่งขันได้มากขึ้น วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจ
มากขึ้น ภาคการเงินมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น โดยมีแนวทางการพัฒนาที่สําคัญ ประกอบด้วย 

1) การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม ทั้งในด้านการคลัง 
2) การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ มุ่งเน้นการ

สร้างความเช่ือมโยงของห่วงโซ่มูลค่าระหว่างภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการค้าการลงทุน เพ่ือยกระดับ
ศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน 
ปัจจุบันสภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกําลังเป็นจุดอ่อนสําคัญต่อการรักษาฐานการผลิตและ

การให้บริการ รวมทั้งการดํารงชีวิตของคนไทย ซึ่งปัญหาดังกล่าวเกิดจากการลดลงของพ้ืนที่ป่าไม้ ทรัพยากรดิน
เสื่อมโทรม ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคาม ความเสี่ยงในการขาดแคลนทรัพยากรนํ้าในอนาคต ปัญหา
สิ่งแวดล้อมเพ่ิมสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติมีความผันผวนและรุนแรงมากขึ้น และข้อตกลงระหว่างประเทศเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศทวีความเข้มข้น ซึ่งจะส่งผลต่อแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต ดังน้ัน การพัฒนาในระยะต่อไปจึง
มุ่งเน้นการรักษาและฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ การสร้างความมั่นคงด้านนํ้า และการบริหารจัดการทรัพยากร
นํ้าให้มีประสิทธิภาพ การสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและ
ระบบนิเวศ การเพ่ิมประสิทธิภาพการลดก๊าซเรือนกระจกและขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ และการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ และลดความสูญเสีย
ในชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดจากสาธารณภัย โดยมีแนวทางการพัฒนาที่สําคัญ ประกอบด้วย 

1) การรักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้างสมดุลของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืนและเป็นธรรม 
2) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าเพ่ือให้เกิดความม่ันคง สมดุล และยั่งยืน 
3) การแก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม 
4) ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
5) สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
6) การบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ 
7) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
8) การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง และยั่งยืน 
กระแสโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน มีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อความม่ันคง

และเสถียรภาพของประเทศไทยในหลายมิติ ทั้งภัยคุกคามภายนอก ในเรื่องการขยายอิทธิพลและการเพ่ิมบทบาท
ของประเทศมหาอํานาจในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก อาชญากรรมข้ามชาติและการก่อการร้าย และ ภัยคุกคาม
ภายในประเทศ ได้แก่ ความเห็นต่างทางความคิดและอุดมการณ์ของคนในชาติ การสร้างสถานการณ์ในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ และการคุกคามทางเศรษฐกิจ โดยอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ดังน้ัน การพัฒนาในระยะต่อไป จึง
เน้นในเร่ืองการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศ สังคมมีความสมานฉันท์ 
ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาความมั่นคง ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน มีโอกาสในการศึกษาและการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้เพ่ิมขึ้น ประเทศไทยมีความสัมพันธ์และ
ความร่วมมือด้านความมั่นคงกับนานาประเทศในการป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบต่าง ๆ ควบคู่ไปกับการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติ มีความพร้อมต่อการรับมือภัยคุกคามทั้งภัยคุกคามทางทหารและภัยคุกคามอ่ืน ๆ และ
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แผนงานด้านความมั่นคงมีการบูรณาการสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม โดยมีแนวทางการพัฒนาที่สําคัญ ประกอบด้วย 

1) การรักษาความมั่นคงภายใน เพ่ือให้เกิดความสงบในสังคมและธํารงค์ไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ 
2) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศเพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับมือ ภัยคุกคามทั้ง

การทหารและภัยคุกคามอ่ืน ๆ 
3) การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความมั่นคง เพ่ือบูรณาการความร่วมมือกับมิตรประเทศ

เพ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติ 
4) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเพ่ือคงไว้ซึ่งอํานาจอธิปไตยและสิทธิ

อธิปไตยในเขตทะเล 
5) การบริหารจัดการความมั่นคงเพ่ือการพัฒนา เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกันระหว่างแผนงานที่

เก่ียวข้องกับความม่ันคงการพัฒนาภายใต้การมสี่วนร่วมของภาคประชาชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ ธรรมาภิบาลใน

สังคมไทย 
ระบบการบริหารจัดการในภาครัฐที่ขาดประสิทธิภาพเป็นอุปสรรคที่สําคัญต่อการพัฒนาประเทศ มา

อย่างต่อเน่ือง ทั้งการให้บริการประชาชนยังไม่ได้มาตรฐานสากล การบังคับใช้กฎหมายที่ขาดประสิทธิภาพ การ
บริหารจัดการและการให้บริการของท้องถิ่นขาดความโปร่งใส ระบบและกระบวนการยุติธรรมไม่สามารถอํานวย
ความยุติธรรมได้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม รวมทั้งการทุจริตประพฤติมิชอบในสังคมไทย การพัฒนาระยะต่อไป
จึงต้องเร่งปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดผลสัมฤทธ์ิอย่างจริงจัง โดยมุ่งเน้นในเรื่อง การลดสัดส่วนค่าใช้จ่าย
ด้านบุคลากร และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการของภาครัฐ รวมทั้งประสิทธิภาพการ
ประกอบธุรกิจของประเทศ การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การปรับ
คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้อยู่ในระดับที่ดีขึ้น และการลดจํานวนการดําเนินคดีกับผู้มิได้กระทําความผิด โดย
มีแนวทางการพัฒนาที่สําคัญ ประกอบด้วย 

1) ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส 
ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า 

2) ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ 
เพ่ือให้การจัดสรรและการใช้จ่ายมีประสิทธิภาพ 

3) เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล เพ่ือให้ประชาชนและ
ภาคธุรกิจได้รับบริการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และอํานวยความสะดวก ตรงตามความต้องการ 

4) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชนได้รับการ
บริการอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง 

5) ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้สังคมไทยมีวินัย โปร่งใส และยุติธรรม 
6) ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับข้อบังคับ

สากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
ที่ผ่านมาการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ของประเทศประสบปัญหาด้านความต่อเน่ือง

ในการดําเนินการ และปัญหาเชิงปริมาณ คุณภาพ และการบริหารจัดการการให้บริการท่ีสอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล ทําให้มีข้อจํากัดในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งการพัฒนาในระยะต่อไป
จึงมุ่งเน้นในเรื่องการลดความเข้มของการใช้พลังงานและลดต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศ การพัฒนาระบบขนส่ง
ทางรางและทางนํ้า เพ่ิมปริมาณการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง และขยายขีดสามารถในการ
รองรับปริมาณผู้โดยสารของท่าอากาศยานในกรุงเทพมหานครและท่าอากาศยานในภูมิภาค การเพ่ิมความสามารถ
ในการแข่งขันด้านโลจิสติกส์และการอํานวยความสะดวกทางการค้า การพัฒนาด้านพลังงานเพ่ือเพ่ิมสัดส่วนการใช้
พลังงานทดแทนต่อปริมาณการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย และลดการพ่ึงพาก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้า การพัฒนา
เศรษฐกิจดิจิทัล และการพัฒนาด้านสาธารณูปการ (นํ้าประปา) โดยมีแนวทางการพัฒนาที่สําคัญ ประกอบด้วย 

1) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านขนส่ง อาทิ พัฒนาระบบรถไฟให้เป็นโครงข่ายหลักในการเดินทาง
และขนส่งของประเทศ พัฒนาโครงข่ายถนน พัฒนาระบบขนส่งทางอากาศ และพัฒนาระบบขนส่งทางนํ้า 

2) การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง อาทิ การพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเน่ืองที่เกิดจากการลงทุนด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน และพัฒนาการบริหารจัดการในสาขาขนส่ง 

3) พัฒนาระบบโลจิสติกส์ อาทิ พัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่
อุปทานให้ได้มาตรฐานสากล และพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการอํานวยความสะดวกทางการค้า 

4) พัฒนาด้านพลังงาน อาทิ จัดหาพลังงานให้เพียงพอและสร้างความมั่นคงในการผลิตพลังงาน เพ่ิม
ศักยภาพการบริหารจัดการ การผลิต และการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด 

5) พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล อาทิ พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมของประเทศให้ทั่วถึง
และมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางธุรกิจ 

6) พัฒนาระบบน้ําประปา อาทิ พัฒนาระบบน้ําประปาให้ครอบคลุมและทั่วถึง และการบริหารจัดการ
การใช้นํ้าอย่างมีประสิทธิภาพและการสร้างนวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา อาศัยการเพ่ิมประสิทธิภาพจากปัจจัย

ความได้เปรียบด้านแรงงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และการนําเข้าเทคโนโลยีสําเร็จรูปจากต่างประเทศมากกว่าการ
สะสมองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีของตนเอง ทําให้ส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางด้านเทคโนโลยีซึ่งมีมูลค่าเพ่ิมสูง
ตกอยู่กับประเทศผู้เป็นเจ้าของเทคโนโลยี อีกทั้งการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนายังไม่เพียงพอที่จะขับเคลื่อน
ประเทศสู่สังคมนวัตกรรมได้ ซึ่งการพัฒนาจึงเน้นในเร่ืองการเพ่ิมความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ของประเทศ และการเพ่ิมความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือยกระดับ
ความสามารถการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมีแนวทางการพัฒนาท่ี
สําคัญ ประกอบด้วย 

1) เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม 
2) พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี 
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3) พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมด้านบุคลากรวิจัย 
ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ประเทศไทยต้องใช้ประโยชน์จากศักยภาพและภูมิสังคมเฉพาะของพ้ืนที่ 

และการดําเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกเพ่ือเสริมจุดเด่นในระดับภาคและจังหวัดในการเป็นฐานการผลิตและบริการที่
สําคัญ ประกอบกับการขยายตัวของประชากรในเขตเมืองจะเป็นโอกาสในการกระจายความเจริญและยกระดับ
รายได้ของประชาชนโดยการพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่และมีศักยภาพในการรองรับการค้าการลงทุน รวมทั้ง
ลดแรงกดดันจากการกระจุกตัวของการพัฒนาในกรุงเทพฯ และภาคกลางไปสู่ภูมิภาค นอกจากน้ี การเป็นส่วน
หน่ึงของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนยังเป็นโอกาสในการเปิดพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนเช่ือมโยงการค้า
การลงทุนในภูมิภาคของไทยกับประเทศเพ่ือนบ้านอีกด้วย ดังน้ัน การพัฒนาจึงมุ่งเน้นในเร่ืองการลดช่องว่างรายได้
ระหว่างภาคและมีการกระจายรายได้ที่เป็นธรรมมากข้ึน การเพ่ิมจํานวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่
สําหรับคนทุกกลุ่มในสังคม พ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจหลักมีระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
และการเพ่ิมมูลค่าการลงทุนในพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดน โดยมี แนวทางการพัฒนาที่สําคัญ ประกอบด้วย 

1) การพัฒนาภาคเพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างทั่วถึง พัฒนาภาคเหนือให้เป็น
ฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง พัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้หลุดพ้นจากความยากจนสู่เป้าหมายการ
พ่ึงตนเอง พัฒนาภาคกลางเป็นฐานเศรษฐกิจช้ันนํา พัฒนาภาคใต้ เป็นฐานการสร้างรายได้ที่หลากหลาย 

2) การพัฒนาเมือง อาทิ พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ ส่งเสริมการ
จัดการสิ่งแวดล้อมเมืองอย่างมีบูรณาการภายใต้การมีส่วนร่วมของส่วนกลาง ส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม และ
ภาคเอกชน พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง 

3) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจ อาทิ พัฒนาฟ้ืนฟูพ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกให้เป็นฐานการผลิต
อุตสาหกรรมหลักของประเทศที่ขยายตัวอย่างมีสมดุล มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ พัฒนา
พ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนเป็นประตูเศรษฐกิจเช่ือมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านให้เจริญเติบโตอย่างย่ังยืน
และเกิดผลที่เป็นรูปธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
การพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศของไทยในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยึดหลักคิดเสรี เปิดเสรี 

และเปิดโอกาส โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและขยายความร่วมมือทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง และอื่น ๆ กับ
มิตรประเทศ และเป็นการขับเคลื่อนต่อเน่ืองจากการดําเนินการภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 โดยกําหนดเป็น
แนวทางการดําเนินนโยบายการค้าและการลงทุนที่เสรี เปิดกว้าง และเป็นธรรม ดําเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกในการ
แสวงหาตลาดใหม่ ๆ ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยไปลงทุนในต่างประเทศ และส่งเสริมความร่วมมือเพ่ือการ
พัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาคและภูมิภาครวมทั้งประเทศนอกภูมิภาค ดังน้ัน การพัฒนาจึงมุ่งเน้นในเรื่องการมี
เครือข่ายการเช่ือมโยงตามแนวระเบียงเศรษฐกิจที่ครอบคลุมและมีการใช้ประโยชน์ได้เต็มศักยภาพ การเพ่ิมระบบ
ห่วงโซ่มูลค่าในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน ประเทศไทยเป็นฐานเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนที่สําคัญใน
ภูมิภาคอนุภูมิภาค อาเซียน และเอเชีย รวมทั้งมีการพัฒนาส่วนขยายจากแนวระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคให้



20 
 

ครอบคลุมภูมิภาคอาเซียน เอเชียตะวันออก และเอเชียใต้ และประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่สําคัญทั้งใน
ทุกระดับ โดยมีแนวทางการพัฒนาที่สําคัญ ประกอบด้วย 

1) ขยายความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนกับมิตรประเทศ และแสวงหาตลาดใหม่สําหรับสินค้าและ
บริการของไทย 

2) พัฒนาความเช่ือมโยงด้านการคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ และโทรคมนาคมในกรอบความร่วมมืออนุ
ภูมิภาคภายใต้แผนงาน GMS, ACMECS, IMT-GT, BIMSTEC, และ JDS และภูมิภาคอาเซียนเพ่ืออํานวยความ
สะดวกและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ 

3) พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ และการลงทุนที่โดดเด่นในภูมิภาค 
4) ส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศของผู้ประกอบการไทย 
5) เปิดประตูการค้า และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในลักษณะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ทั้ง

ในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคท่ีมีความเสมอภาคกัน 
6) สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ 
7) เข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศโดยมีบทบาทท่ีสร้างสรรค์ 
8) ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร้างความมั่นคงในทุกด้านที่เก่ียวกับเรื่องความ

อยู่ดีมีสุขของประชาชน 
9) บูรณาการภารกิจด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ และด้านการต่างประเทศ 
10) ส่งเสริมให้เกิดการปรับตัวภายในประเทศที่สําคัญ 
 
คําแถลงนโยบายของคณะรฐัมนตรี 
คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี รัฐบาลนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้แถลงนโยบาย

ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2557 เป็นนโยบายด้านต่าง ๆ ที่ต้องการสร้างความ
เข้มแข็งแก่องค์กรการปกครองทุกระดับต้ังแต่ท้องถิ่นจนถึงประเทศ เป็นการพัฒนาที่ย่ังยืน ครอบคลุมปัญหาทั้ง
ระยะเฉพาะหน้าที่ต้องทําทันที ระยะกลางท่ีจะทําต่อไปหรือต้องรอการใช้บังคับกฎหมาย และระยะยาว ซึ่งแม้จะ
ไม่เห็นผลสําเร็จในเวลาอันใกล้ แต่รัฐบาลจะวางรากฐานเพ่ือให้รัฐบาลข้างหน้าเข้ามาพิจารณารับช่วงได้อย่าง
ต่อเน่ือง และประการสําคัญคือ ต้องการให้ประชาชนเกิดความชัดเจน รู้ล่วงหน้าว่าประเทศจะก้าวไปทางไหน จะมี
อะไรเกิด หรือไม่เกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้เพ่ือจะได้เตรียมตัวได้ถูกต้อง ประกอบด้วย 

1) การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
2) การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 
3) การลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
4) การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
5) การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน 
6) การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
7) การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
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8) การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา  
และนวัตกรรม 

9) การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์
อย่างย่ังยืน 

10) การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

11) การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
 
นโยบายความม่ันคงแห่งชาติ พ.ศ. 2558 - 2564 
วิสัยทัศน์ “ชาติมีเสถียรภาพและเป็นปึกแผ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต ประเทศมีการพัฒนาอย่าง

ต่อเน่ือง ปลอดภัยจากภัยคุกคามข้ามพรมแดน พร้อมเผชิญวิกฤติการณ์ มีบทบาทเชิงรุกในประชาคมอาเซียน และ
ดําเนินความสัมพันธ์กับนานาประเทศอย่างมีดุลยภาพ” 

ส่วนที่ 1 นโยบายเสริมสร้างความมั่นคงที่เป็นแก่นหลักของชาติ 
1) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี 

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2) สร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันท์ในชาติ 
3) ป้องกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ส่วนที่ 2 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติทั่วไป 
4) จัดระบบการบริหารจัดการชายแดนเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาข้ามพรมแดน 
5) สร้างเสริมศักยภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ 
6) ปกป้อง รักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล 
7) จัดระบบ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง 
8) เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความม่ันคงภายใน 
9) เสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริตคอร์รัปชัน 
10) เสริมสร้างความมั่นคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์ 
11) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
12) เสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร 
13) พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ 
14) เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ 
15) พัฒนาระบบงานข่าวกรองให้มีประสิทธิภาพ 
16) เสริมสร้างดุลยภาพในการดําเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
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กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) 
วิสัยทัศน์ “ทรัพยากรมนุษย์มีคุณค่าสูง สู่ความย่ังยืน” 
แบ่งการดําเนินการเพ่ือบรรลุวิสัยทัศน์เป็น 4 ช่วง ๆ ละ 5 ปี ดังน้ี 
ช่วงที่ 1 (พ.ศ. 2560 – 2564) Productive Manpower 
เป็นยุคของรากฐานด้านแรงงานท่ีเป็นมาตรฐานสากล โดยการขจัดอุปสรรคด้านแรงงานในการพัฒนา

ประเทศ จัดระเบียบแรงงานต่างด้าว (Zoning) เร่งพัฒนามาตรฐานการดําเนินงานด้านแรงงานให้เป็นสากล 
มุ่งเน้นให้แรงงานทุกคนได้รับการคุ้มครองทางสังคมและมีความปลอดภัย เดินหน้าขับเคลื่อนแผนการใช้ทรัพยากร
มนุษย์ในการพัฒนาประเทศเพ่ือเตรียมความพร้อมของทรัพยากรมนุษย์ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ เร่งรัดการ
รับมือกับปัญหาการขาดแคลนแรงงาน รวมถึงส่งเสริมให้แรงงานไทยเป็นหัวหน้างาน มีทักษะที่หลากหลาย 
(Multi-Skill) เติมทักษะใหม่ (Re-Skill) และเติมทักษะด้าน STEM ให้แก่แรงงานเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนผ่านในโลก
ของการทํางานที่ราบรื่น (Smooth Transition) ทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจใน
ระยะถัดไป และพร้อมเผชิญต่อความท้าทายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพ่ือรองรับการพัฒนาแรงงานให้มีทักษะการเป็น
แรงงานในยุค Thailand 4.0 

ช่วงที่ 2 (พ.ศ. 2565 – 2569) Innovative Workforce 
เป็นยุคของทรัพยากรมนุษย์ของประเทศที่เป็นประชาชนของโลก (Global Citizen) เพ่ือให้แรงงาน

สามารถนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการเพ่ิมผลิตภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพรองรับต่อ Thailand 4.0 
อย่างเต็มรูปแบบ ปรับปรุง กฎระเบียบต่าง ๆ ด้านแรงงานให้มีความยืดหยุ่นรองรับรูปแบบการจ้างงานใหม่ในยุค
ดิจิทัล การสร้างระบบการจ้างงานที่เอ้ือต่อแรงงานสูงวัยอย่างครบวงจร ทั้งตําแหน่งงาน สภาพแวดล้อมการทํางาน 
ค่าตอบแทน และสวัสดิการ รวมท้ังการพัฒนาแรงงานให้มีความพร้อมในการทํางานภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม 
และการจ้างงานข้ามแดน 

ช่วงที่ 3 (พ.ศ. 2570 – 2574) Creative Workforce 
เป็นยุคของทรัพยากรมนุษย์ที่มีความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่การทํางาน เพ่ือสร้าง

ความย่ังยืนด้านแรงงานสู่ความย่ังยืนในการดํารงชีวิต เพ่ือให้บรรลุวาระการพัฒนาที่ ย่ังยืนในกรอบของ
สหประชาชาติ (SDGs) เป้าหมายข้อที่ 8 “ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเน่ือง ครอบคลุม และย่ังยืน การ
จ้างงานเต็มที่ (Full Employment) และมีผลิตภาพ (Productivity) และการมีงานท่ีมีคุณค่าถ้วนหน้า (Decent 
Work)” และเพ่ือให้กําลังแรงงานมีทักษะด้าน STEM ทักษะ R&D และมีความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างมูลค่าเพ่ิม
ให้แก่การทํางาน เมื่อดําเนินการดังน้ีแล้วผลสัมฤทธ์ิที่คาดว่าจะได้รับ คือ ประเทศไทยบรรลุวาระการพัฒนาที่
ย่ังยืนในกรอบของสหประชาชาติ (SDGs) การจ้างงานเต็มที่ (Full Employment) และมีผลิตภาพ (Productivity) 
และการมีงานที่มีคุณค่าถ้วนหน้า (Decent Work) 

ช่วงที่ 4 (พ.ศ. 2575 – 2579) Brain Power 
เป็นยุคของสังคมการทํางานแห่งปัญญา โดยการเพ่ิมจํานวนทรัพยากรมนุษย์ที่มีทักษะด้าน STEM 

เพ่ือให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่สามารถใช้ความรู้ ความสามารถ และใช้สติปัญญาในการทํางานที่มูลค่าสูง (High 
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Value) เพ่ือให้มีรายได้สูง (High Income) ผลสัมฤทธ์ิที่คาดว่าจะได้รับ คือ ประเทศสามารถหลุดพ้นจากกับดัก
รายได้ปานกลาง (Middle Income Trap: MIT) ด้วยทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าสูงอย่างย่ังยืน 

จุดเริ่มต้นของการเข้าสู่ ช่วงที่ 1 (พ.ศ. 2560 – 2564) Productive Manpower ซึ่งเป็นช่วงของการ
สร้างรากฐานการดําเนินงานด้านแรงงานให้เป็นมาตรฐานสากลเป็นสิ่งสําคัญมาก เพ่ือรองรับความท้าทายจะส่งผล
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจ้างงาน รูปแบบการทํางาน และเกิดอาชีพใหม่ ๆ ที่ต้องการทักษะท่ีแตกต่าง
ออกไปจากในปัจจุบัน จึงได้กําหนดวาระปฏิรูปแรงงาน 8 วาระ ประกอบด้วย มิติภายใน 3 วาระ และมิติภายนอก 
5 วาระ ดังน้ี 

มิติภายในองค์กร 
วาระปฏิรูปที่ 1 การปฏิรูปบทบาทกระทรวงแรงงาน 
วางเป้าหมายให้กระทรวงแรงงานเป็นองค์กรช้ีนําการผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ สิ่ง

สําคัญที่สุดที่จะนําพาองค์กรไปให้ถึงเป้าหมายน้ี คือ การปฏิรูปบทบาทกระทรวง ในทั้ง 3 มิติ คือ มิติโครงสร้าง
อํานาจหน้าที่ ที่ต้องทันสมัย พร้อมการปฏิบัติภารกิจใหม่ ๆ และท้าทาย มิติบุคลากรกระทรวงแรงงาน ที่ต้องก้าว
ทันการเปลี่ยนแปลง มิติกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่ต้องเป็นกลไกสนับสนุนการทํางานแนวใหม่มีความ
ยืดหยุ่นสูง มีความคล่องตัว 

วาระปฏิรูปที่ 2 Zero Corruption 
ร่างยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ได้

กําหนดวิสัยทัศน์ว่า “ประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)” โดย
มีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ว่า “ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perceptions Index: CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50” ซึ่งประเทศไทยจะบรรลุวิสัยทัศน์และเป้าประสงค์น้ีได้ ทุกส่วน
ราชการต้องช่วยกันดําเนินการอย่างจริงจัง ดังน้ัน กระทรวงแรงงานจึงได้กําหนดวาระปฏิรูปแรงงาน เรื่อง Zero 
Corruption ขึ้น เพ่ือตอบสนองต่อเป้าหมายชาติ 

วาระปฏิรูปที่ 3 Information Technology 
มุ่งหมายให้กระทรวงแรงงานเป็นองค์กรดิจิทัลเพ่ืออํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้มาใช้บริการ 

เพ่ิมความสะดวกรวดเร็วในการประกอบธุรกิจ (Doing Business) เพ่ือสร้างความโปร่งใส ลดโอกาสการทุจริต
คอร์รัปช่ัน และเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ โดยการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีเสถียรภาพ 
ระบบจัดการฐานข้อมูล และเช่ือมโยงฐานข้อมูลพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานภายในองค์กร (Back 
Office Platform) และพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนทางอิเล็กทรอนิกส์ (Font Office Platform) 
ตลอดจนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และ
แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย 

มิติภายนอกองค์กร 
วาระปฏิรูปที่ 4 Safety Thailand 
ส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัย มีการบูรณาการผ่านกลไกประชารัฐ ดําเนินงานเชิงรุกด้วยมาตรการ

สร้างจิตสํานึก (Safety Mind) มาตรการความความปลอดภัยของชีวิต (Safety of Life) มาตรการสร้างเครือข่าย 
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(Safety Network) เพ่ือเป้าหมายสูงสุด คือ “ประเทศไทยปลอดภัย (Safe Work Safe Health Safe Life: Safety 
Thailand)” 

วาระปฏิรูปที่ 5 การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานและแรงงานผิดกฎหมาย 
การตระหนักถึงผลกระทบของปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ปัญหาแรงงานต่างด้าว และการใช้

แรงงานผิดกฎหมายที่มีต่อความม่ันคงและความเช่ือมั่นของประเทศไทย ซึ่งส่งผลไปถึง ภาคเศรษฐกิจอีกด้วย เพ่ือ
เป็นการสร้างระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาแบบครบวงจร เป้าหมายหลัก คือ ปัญหาแรงงานบังคับและปัญหา
การค้ามนุษย์ต้องหมดไปจากประเทศไทย 

วาระปฏิรูปที่ 6 การเพ่ิมผลิตภาพแรงงานสู่ Thailand 4.0 
ตามทิศทางของการพัฒนาประเทศไทยว่า มุ่งสู่ “Thailand 4.0” ซึ่งการก้าวไปสู่จุดมุ่งหมายน้ัน 

“ทรัพยากรมนุษย์” เป็นปัจจัยที่สําคัญ กล่าวคือ จะต้องเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีผลิตภาพสูง 
วาระปฏิรูปที่ 7 มิติใหม่ของการสง่เสริมการมีงานทํา 
เพ่ือเป็นการเช่ือมโยงกับวาระที่ 3 การเพ่ิมผลิตภาพแรงงานสู่ Thailand 4.0 เน่ืองด้วยการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศย่อมมีจุดมุ่งหมายสําคัญอยู่ที่ “การมีงานทําถ้วนหน้า” เพราะจะเป็นปัจจัยให้
เศรษฐกิจของประเทศเกิดการขับเคลื่อนด้วยกําลังซื้อภายในประเทศ เสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะเกิดขึ้น อย่างไรก็
ตาม เป็นที่ทราบกันดีว่าประเทศไทยปัญหาการขาดแคลนแรงงานทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ (ทักษะ ความรู้ 
ความสามารถ และสมรรถนะไม่ตรงตามความต้องการของภาคเศรษฐกิจ) และประเทศไทยยังก้าวเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุอีกด้วย สิ่งเหล่าน้ีทําให้กระทรวงแรงงานต้องมาปรับบทบาทภารกิจด้านการส่งเสริมการมีงานทําใหม่ 
สร้างมิติใหม่โดยนอกจากจะส่งเสริมการมีงานทําให้กลุ่มแรงงานทั่วไป และยังมุ่งให้แรงงานผู้สูงอายุและผู้พิการมี
งานทํา และยังไปเตรียมทรัพยากรมนุษย์ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานเพ่ือขจัดปัญหาอุปสรรคด้านการขาดแคลน
แรงงานเชิงคุณภาพอีกด้วย 

วาระปฏิรูปที่ 8 ยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ 
กลุ่มเป้าหมายสําคัญอีกกลุ่มหน่ึงและยังเป็นกลุ่มที่เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศไทย คือ กลุ่มแรงงาน

นอกระบบ ซึ่งมีจํานวนถึง 25 ล้านคน กลุ่มคนเหล่าน้ีส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาชั้นประถมศึกษา มีทักษะฝีมือใน
ระดับล่าง โดยมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบอย่างครบวงจร ทั้งการส่งเสริม การคุ้มครอง และการ
พัฒนา และการสร้างความเข้มแข็งที่สอดคล้องกับนวัตกรรมใหม่ ตลอดจนสามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย 

แผนงานเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
เ พ่ือธํารงรักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย์ โดยเทิดทูน พิทักษ์ และรักษาสถาบัน

พระมหากษัตริย์มิให้มีผู้ใดล่วงละเมิด เสริมสร้างจิตสํานึกให้ประชาชนตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณและ
จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ น้อมนําแนวพระราชดําริไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม และดําเนินชีวิตอย่าง
พอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy: SEP) 
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แผนแม่บทพฒันาแรงงานไทยในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) 
วิสัยทัศน์ “แรงงานมีศักยภาพสูง มีคุณภาพชีวิตที่ดี” 
พันธกิจ 
1. การเพ่ิมศักยภาพแรงงาน และผู้ประกอบการ ให้พร้อมรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง และให้

สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของประเทศ 
2. คุ้มครองและส่งเสริมให้แรงงานมีความมั่นคงในการทํางาน มีหลักประกัน และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
3. พัฒนากระทรวงให้เป็นองค์กรธรรมาภิบาล 
4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารอย่างบูรณาการ เพ่ือการบริหารจัดการและ

ให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ 
5. ส่งเสริมความร่วมมือแรงงานระหว่างประเทศ 
ค่านิยมหลัก 
P: มุ่งมั่นทํางานเป็นทีมเชิงรุก (Proactive Teamwork) 
L: ใฝ่เรียนรู้ (Lifelong Learning) 
S: มีจิตบริการ (Service Mind) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพ่ิมศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบการ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และ

แข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การคุ้มครองและเสริมสร้างความมั่นคง หลักประกันในการทํางานและคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการด้านแรงงานระหว่างประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนากลไกในการสร้างความสมดุลของตลาดแรงงาน เพ่ือสร้างความย่ังยืนให้ภาคแรงงาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการองค์กร บุคลากร ด้วยหลักธรรมาภิบาล และเสริมสร้างการมีส่วนร่วม

ในองค์กร 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศ เพ่ือบูรณาการสารสนเทศท่ีทันสมัย มีเสถียรภาพ 
 
แผนแม่บทความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอ้มในการทํางาน ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560 -2564) 
วิสัยทัศน์ “มุ่งมั่นเสริมสร้างวัฒนธรรมเชิงป้องกัน เพ่ือแรงงานปลอดภัยและสุขภาพอนามัย” 
พันธกิจครอบคลุมในด้านพัฒนามาตรการเชิงส่งเสริมและป้องกันรณรงค์ให้แรงงานได้รับการคุ้มครอง

ดูแลเก่ียวกับ สิทธิ หน้าที่ เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายรวมท้ังความร่วมมือระหว่างเครือข่ายพัฒนากลไกการ
บริหาร จัดการและการ ดํา เ นินงาน  ตลอดจนกํา กับ  ควบคุ ม  ดู แลความปลอดภัย  อา ชีวอนามั ย  
และสภาพแวดล้อมในการทํางาน เพ่ือให้บรรลุตามเป้าประสงค์หลัก สร้างความตระหนักและจิตสํานึกที่เสริมสร้าง
วัฒนธรรมเชิงป้องกันในทุกภาคส่วนและเกิดความร่วมมือผลักดันงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย  
และสภาพแวดล้อมในการทํางานให้ขับเคลื่อนอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ตัวช้ีวัดหลักที่แสดงถึง
ความสัมฤทธ์ิผล คือ อัตราการประสบอันตรายจากการทํางาน และจํานวนภาคส่วนที่มีบทบาทสร้าง 
ความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในการทํางาน โดยประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ การส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้
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ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน การส่งเสริม กํากับ ดูแล และพัฒนามาตรการ
เชิงป้องกันด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัย การส่งเสริมความร่วมมือ และพัฒนาภาคีเครือข่ายด้าน 
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน และการพัฒนากลไกการบริหารจัดการด้าน 
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 

 
แผนยุทธศาสตร์สถาบนัส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 

(องค์การมหาชน) (พ.ศ. 2560 - 2564) 
วิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมและพัฒนา มาตรฐาน องค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรม 

ด้านความปลอดภัยในการทํางาน สู่อาเซียน ภายในปี 2562 - 2566” 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างส่วนร่วมประชารัฐ ส่งเสริมงานวิจัย และวิชาการ มุ่งสู่เศรษฐกิจที่ยั่งยืน 
เป้าประสงค์หลักที่ 1 มีมาตรฐานส่งเสริมการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน

การทํางานเพ่ือการดําเนินธุรกิจอย่างย่ังยืน จากการมีส่วนร่วมประชารัฐ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ติดอาวุธทางปัญญาพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัย ตอบสนองอุตสาหกรรม 

Thailand 4.0 
เป้าประสงค์หลักที่ 2 พัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัยที่เช่ือมโยงระหว่างภาคอุตสาหกรรมและ

สถาบันการศึกษาที่ตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบาย Thailand 4.0 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมคุณภาพการให้บริการ พัฒนาความเข้มแข็งเครือข่ายความปลอดภัย 
เป้าประสงค์หลักที่ 3 มีแหล่งบริการวิชาการในพ้ืนที่เป้าหมาย โดยความร่วมมือกับเครือข่ายที่มี

ประสิทธิภาพการให้บริการ ซึ่งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 
(องค์การมหาชน) ให้การยอมรับ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับทัศนคติ พัฒนาพฤติกรรม สร้างแรงงานปลอดภัย สุขภาพอนามัยดี 
เป้าประสงค์หลักที่ 4 คนทํางานเกิดความตระหนักรู้ถึงความสําคัญของการป้องกันอันตรายก่อนเกิดเหตุ 

นําไปสู่การมีพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางาน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างระบบงานและการจัดการภายในองค์กร เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สถาบัน

ส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน (องค์การมหาชน) 
เป้าประสงค์หลักที่ 5 สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 

(องค์การมหาชน) มีความโดดเด่นในการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ทันสมัย และขับเคล่ือนการดําเนินกิจการ 
อย่างมีธรรมาภิบาล 
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แผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงแรงงาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) 
ยุทธศาสตร์ที่  1 Citizen Experience Transformation เรียนรู้พฤติกรรมประชาชน  เ พ่ือการ

ปรับเปลี่ยนบริการดิจิทัล 
เป้าหมายยุทธศาสตร์ 
1) รูปแบบการให้บริการได้รับการปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลมากเพ่ิมขึ้น 
2) ความพึงพอใจจากปฏิสัมพันธ์การมีส่วนร่วมของผู้เข้ารับและผู้ให้การบริการ 
3) ต้นแบบศูนย์แปลงรูปประสบการณ์ผสานบริการทั้งแบบดิจิทัลและสัมผัสแห่งมนุษย์ 
4) ต้นแบบการบริหารความรู้เชิงวิเคราะห์และระบบอัจฉริยะด้านทรัพยากรมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 Digital Service Delivery Transformation ยกระดับการส่งมอบบริการดิจิทัลสู่ประชาชน 
เป้าหมายยุทธศาสตร์ 
1) กระทรวงแรงงานมีบริการดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการอย่างแท้จริง 
2) กระทรวงแรงงานมีบุคลากรที่มีความเข้าใจและมีความสามารถในการตอบสนองถึงความต้องการของ

ผู้รับบริการด้านดิจิทัลอย่างแท้จริง 
3) กระทรวงแรงงานมีกระบวนการส่งมอบบริการด้านดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพ ตรงตามมาตรฐานและ

เป็นไปตามแนวทางของธรรมาภิบาลด้านดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 Culture Transformation การพัฒนาเพ่ือการแปลงรูปวัฒนธรรมเชิงดิจิทัล 
เป้าหมายยุทธศาสตร์ 
1) มีโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านดิจิทัลที่รองรับต่อการแปรรูปกระบวนการทางานเชิงดิจิทัลเพ่ิมขึ้น 
2) มีความร่วมมือระหว่าง 2 หน่วยงานข้ึนไปท้ังภายในและภายนอกกระทรวงแรงงานในการบูรณาการ

กระบวนงานเพ่ิมขึ้น 
3) มีการแปรรูปกระบวนงานที่ข้ามผ่านขอบเขตแบบกายภาพ (Physical) และดิจิทัล (Digital) เพ่ิมขึ้น 
4) มีวัฒนธรรมในการตัดสินใจโดยอ้างอิงข้อมูลเชิงปริมาณเป็นฐานในการตัดสินใจของผู้บริหารเพ่ิมขึ้น 
5) บุคลากรมีค่านิยมในการทํางานผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) 
ยุทธศาสตร์ที่  4 Internal Process Transformation การพัฒนาองค์การให้มีขีดสมรรถนะสู ง  

และทันสมัย 
เป้าหมายยุทธศาสตร์ 
1) กระทรวงแรงงานมีแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุงบทบัญญัติด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ขั้นตอน

กระบวนการทํางานส่งผลให้การดําเนินงานด้านดิจิทัลสามารถขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงแรงงานได้อย่างเต็ม
รูปแบบก้าวสู่การพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) อย่างสมบูรณ์ 

2) กระทรวงแรงงานมีกรอบแนวทางเพ่ือดําเนินการ เ พ่ือการดิจิไทซ์กระบวนงาน (Process 
Digitization) และจัดการปรับเปลี่ยนมุ่งสู่องค์กรดิจิทัล (Digitization-Digitalization) 

3) กระทรวงแรงงานมีการปรับเปลี่ยนขั้นตอนการดําเนินงานแบบอัตโนมัติ (Automation) และปฏิรูป
การดําเนินงานสู่การดําเนินงานแบบอัจฉริยะ (Smart Operation) เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning 
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Organization) และบุคลากรมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) สามารถใช้ประโยชน์ข้อมูลที่มีอยู่
ทั้งหมดในองค์กรเชิงสังเคราะห์สนับสนุนภารกิจของกระทรวงแรงงาน (Analytical Organization) ได้อย่าง 
ชาญฉลาดด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

4) บุคลากรทุกระดับของกระทรวงแรงงาน กําลังคนในธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology 
Startup) กลุ่มประชากรแรงงาน และประชาชนทั่วไป มีทักษะและความเช่ียวชาญดิจิทัลเพ่ือสร้างสรรค์บริการ 
ด้านแรงงานรูปแบบใหม่ และทักษะที่ประชากรยุคดิจิทัลที่จําเป็นต้องผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เหมาะสมทุกปี 

5) ประชาชน ธุรกิจภาคเอกชน ตลอดจนผู้ที่เก่ียวข้องได้รับการบริการจากกระทรวงแรงงานมีความ 
พึงพอใจในการรับบริการสูงขึ้น อันเน่ืองมาจากความสะดวก รวดเร็วในการให้บริการของกระทรวงแรงงาน 

6) กระทรวงแรงงานมีการยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อการเช่ือมโยงรัฐบาลดิจิทัล (Digital 
Government) และบริการดิจิทัล (Digital Service) ที่เป็นเลิศ 

 
กฎหมาย และระเบยีบทีเ่ก่ียวข้อง 

การกําหนดกรอบยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และแผนดําเนินงานต้องการสอดคล้อง และไม่ขัดแย้งกับ
หลักกฎหมาย เพ่ือให้การพัฒนาของประเทศเป็นไปอย่างมีระเบียบแบบแผน จะกล่าวถึงกฎหมาย และระเบียบที่
เก่ียวข้องกับการพัฒนาด้านดิจิทัลของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทํางาน (องค์การมหาชน) ดังน้ี 

 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 
หมวด 4 หน้าที่ของปวงชนชาวไทย 
มาตรา 41 บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิ 
(1) ได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยงานของรัฐตามท่ี

กฎหมายบัญญัติ 
หมวด 5 หน้าที่ของรัฐ 
มาตรา 59 รัฐต้องเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยงานของรัฐที่มิใช่ข้อมูล

เก่ียวกับความมั่นคงของรัฐหรือเป็นความลับของทางราชการตามที่กฎหมายบัญญัติ และต้องจัดให้ประชาชนเข้าถึง
ข้อมูลหรือข่าวสารดังกล่าวได้โดยสะดวก 

หมวด 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ 
มาตรา 74 รัฐพึงส่งเสริมให้ประชาชนมีความสามารถในการทํางานอย่างเหมาะสมกับศักยภาพและวัย

และให้มีงานทํา และพึงคุ้มครองผู้ใช้แรงงานให้ได้รับความปลอดภัยและมีสุขอนามัยที่ดีในการทํางาน ได้รับรายได้ 
สวัสดิการ การประกันสังคม และสิทธิประโยชน์อ่ืนที่เหมาะสมแก่การดํารงชีพ และพึงจัดให้มี หรือส่งเสริม 
การออมเพ่ือการดํารงชีพเมื่อพ้นวัยทํางาน 

รัฐพึงจัดให้มีระบบแรงงานสัมพันธ์ที่ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการดําเนินการ 
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หมวด 16 การปฏิรูปประเทศ 
มาตรา 257 
(2) สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาสอันทัดเทียมกันเพ่ือขจัดความเหลื่อมล้ํา 
มาตรา 258 
ข. ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
(1) ให้มีการนําเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการแผ่นดิน และการจัดทําบริการ

สาธารณะ เพ่ือประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดิน และเพ่ืออํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชน 
(2) ให้มีการบูรณาการฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานเข้าด้วยกัน เพ่ือให้เป็นระบบข้อมูล

เพ่ือการบริหารราชการแผ่นดินและการบริการประชาชน 
(3) ให้มีการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างและระบบการบริหารงานของรัฐและแผนกําลังคนภาครัฐให้

ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายใหม่ ๆ โดยต้องดําเนินการให้เหมาะสมกับภารกิจของหน่วยงานของรัฐแต่
ละหน่วยงานที่แตกต่างกัน 

(4) ให้มีการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานบุคคลภาครัฐเพ่ือจูงใจให้ผู้มีความรู้ ความสามารถอย่าง
แท้จริงเข้ามาทํางานในหน่วยงานของรัฐ และสามารถเจริญก้าวหน้าได้ตามความสามารถ และผลสัมฤทธ์ิของงาน
ของแต่ละบุคคล มีความซื่อสัตย์สุจริต กล้าตัดสินใจและกระทําในสิ่งที่ถูกต้อง โดยคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตัว มีความคิดสร้างสรรค์และคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ เพ่ือให้การปฏิบัติราชการและการบริหาร
ราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีมาตรการคุ้มครองป้องกันบุคลากรภาครัฐจากการใช้อํานาจโดย
ไม่เป็นธรรมของผู้บังคับบัญชา 

ฉ. ด้านเศรษฐกิจ 
(1) ขจัดอุปสรรคและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพ่ือให้ประเทศชาติ  

และประชาชนได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมกลุ่มเศรษฐกิจต่าง ๆ อย่างย่ังยืน โดยมีภูมิคุ้มกันที่ดี 
(2) สร้างกลไกเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการนําความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการ

พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 
 
พระราชบญัญติัแผนและขั้นตอนการดําเนนิการปฏิรปูประเทศ พ.ศ. 2560 
พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 ตราข้ึนเพ่ือให้การปฏิรูป

ประเทศดําเนินการได้บรรลุเป้าหมายตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปี พ.ศ. 2560 โดย 
1) ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคีปรองดอง มีการพัฒนาอย่างย่ังยืน ตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุกับการพัฒนาด้านจิตใจ 
2) สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาสอันทัดเทียมกันเพ่ือขจัดความเหลื่อมล้ํา 
3) ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและการปกครอง 

ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
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ทั้งน้ี จะสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกับยุทธศาสตร์ชาติ โดยให้มีแผนการปฏิรูปประเทศ เพ่ือ
กําหนดกลไก วิธีการ และขั้นตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศในด้านต่าง ๆ 11 ด้าน (ตามมาตรา 8) 
ประกอบด้วย 

1) ด้านการเมือง 
2) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
3) ด้านกฎหมาย 
4) ด้านกระบวนการยุติธรรม 
5) ด้านการศึกษา 
6) ด้านเศรษฐกิจ 
7) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
8) ด้านสาธารณสุข 
9) ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 
10) ด้านสังคม 
11) ด้านอ่ืนตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศแต่ละด้าน จะเป็นผู้ดําเนินการจัดทําแผนการปฏิรูปประเทศในด้าน ต่าง ๆ 

และคณะกรรมการปฏิรูปสามารถเชิญหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องกับการปฏิรูปประเทศในด้านน้ัน เข้าร่วมช้ีแจง
หรือแสดงความคิดเห็นเพ่ือประกอบการดําเนินการ รวมทั้งจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโดยวิธีการ
ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงและแสดงความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะได้โดยสะดวก และทั่วถึง 

ทั้งน้ี กระทรวงแรงงานในฐานะหน่วยงานของรัฐ มีหน้าที่ดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้อง (หากการ
ดําเนินการจัดทําแผนการปฏิรูปประเทศ แล้วเสร็จ) ให้เป็นไปตามแผนการปฏิรูปประเทศ เพ่ือให้การปฏิรูป
ประเทศบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ 

 
พระราชบญัญติัว่าด้วยความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 
พระราชบัญญัติฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันและปราบปรามการกระทําความผิดกับบุคคลท่ีใช้

คอมพิวเตอร์กระทําความผิด ไม่ว่าจะเป็นการทําให้ระบบคอมพิวเตอร์ไม่ทํางานตามคําสั่งที่กําหนดไว้ หรือระบบ
ได้ทําตามคําสั่งผิดพลาดไป อีกทั้งการใช้วิธีการอันใด ๆ ที่เป็นการเข้าระบบคอมพิวเตอร์ แก้ไข หรือทําลายข้อมูล
ในระบบคอมพิวเตอร์ของบุคคลอ่ืน รวมถึงเผยแพร่ข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จหรือเป็นข้อมูลที่มีลักษณะลามก
อนาจาร อันส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อสังคม เศรษฐกิจ ความมั่นคงของรัฐและความสงบสุขหรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชน ทั้งน้ีไม่ว่าตัวผู้กระทําความผิดจะอยู่นอกราชอาณาจักร ไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือเป็นคนต่างชาติ  
ถ้าผู้เสียหายมีการร้องขอให้ลงโทษ ผู้กระทําความผิดต้องรับโทษภายในราชอาณาจักรไทยตามพระราชบัญญัติน้ี 
เริ่มบังคับใช้เมื่อ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2550 

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ในบทบัญญัติที่เก่ียวข้องกับ
หน่วยงานภาครัฐในฐานะผู้ให้บริการ อยู่ในหมวด 2 ว่าด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่ดังน้ี 
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มาตรา 26 ผู้ให้บริการต้องเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ไว้ไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับแต่วันที่
ข้อมูลน้ันเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ แต่ในกรณีจําเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่จะสั่งให้ผู้ให้บริการผู้ใดเก็บรักษาข้อมูล
จราจรทางคอมพิวเตอร์ไว้เกินเก้าสิบวันแต่ไม่เกินหน่ึงปีเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย และเฉพาะคราวก็ได้ ผู้ให้บริการ
จะต้องเก็บรักษาข้อมูลของผู้ใช้บริการเท่าที่จําเป็นเพ่ือให้สามารถระบุตัวผู้ใช้บริการนับต้ังแต่เริ่มใช้บริการและ 
ต้องเก็บรักษาไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับต้ังแต่การใช้บริการสิ้นสุดลง ความในวรรคหนึ่งจะใช้กับผู้ให้
บริการประเภทใด อย่างไร และเมื่อใด ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา ผู้ให้บริการผู้ใด 
ไม่ปฏิบัติตามมาตรานี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท 

ทั้งน้ี ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง หลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูล
จราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ พ.ศ. 2550 มีการนิยาม “ผู้ให้บริการ” ที่ครอบคลุมทั้งหน่วยงาน
ภาครัฐบาล และเอกชน ไม่เฉพาะแต่ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต หรือ Internet Service Provider: ISP 3 อย่างเดียว 
แต่หมายรวมถึง 

ผู้ประกอบการธุรกิจโทรคมนาคม 
ระบบโทรศัพท์ ระบบดาวเทียม ระบบวงจรเช่า หรือบริการสื่อสารไร้สาย 
องค์กรหรือหน่วยงานที่จัดต้ัง และให้บริการเครือข่าย Internet, Intranet และ Extranet ทั้งผ่าน 

สายและไร้สาย รวมถึงร้านอินเทอร์เน็ตที่ให้บริการประชาชน 
สถาบันการศึกษา 
ผู้ให้บริการเช่าระบบคอมพิวเตอร์ หรือให้เช่าบริการโปรแกรมประยุกต์ต่าง ๆ (Host Service Provider) 
ผู้ให้บริการข้อมูลคอมพิวเตอร์ผ่านโปรแกรมต่าง ๆ เช่น Web Board หรือ Web Service ต่าง ๆ 
ตามประกาศแนบท้ายของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เรื่อง หลักเกณฑ์การเก็บ

รักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ พ.ศ. 2550 ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ซึ่งผู้ให้บริการ 
“ข้อมูลอินเทอร์เน็ตบนเคร่ืองผู้ให้บริการเว็บ” มีหน้าที่ต้องเก็บรักษา มีดังต่อไปน้ี 

ข้อมูล log ที่บันทึกเมื่อมีการเข้าถึงเคร่ืองผู้ให้บริการเว็บ 
ข้อมูลวัน และเวลาการติดต่อของเครื่องที่เข้ามาใช้บริการและเครื่องให้บริการ 
ข้อมูลหมายเลขชุดอินเทอร์เน็ตของเครื่องคอมพิวเตอร์ผู้เข้าใช้ที่เช่ือมต่ออยู่ในขณะนั้น 
ข้อมูลคําสั่งการใช้งานระบบ 
ข้อมูลที่บ่งบอกถึงเส้นทางในการเรียกดูข้อมูล (URI: Uniform Resource Identifier) 
 
พระราชบญัญติั ว่าด้วยการกระทําความผดิเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2560 
ด้วยเหตุผลที่ว่า ตามที่ได้มีการตราพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 

2550 ขึ้น ภายหลังที่กฎหมายฉบับดังกล่าวได้ใช้บังคับในระยะเวลาหน่ึงปรากฏว่าหลายภาคส่วนเสนอให้มีการ
ทบทวนหลักการของกฎหมาย อันเน่ืองมาจากประเด็นปัญหาทั้งทางข้อเท็จจริง และข้อกฎหมายในการบังคับใช้
กฎหมายในทางปฏิบัติ ไม่ว่าโดยผลจากพัฒนาการทางเทคโนโลยีดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว รูปแบบการ
กระทําความผิดที่หลากหลาย การบังคับใช้กฎหมายและการตีความที่คลาดเคลื่อนไปจากเจตนารมณ์ พนักงาน
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เจ้าหน้าที่ที่ไม่เพียงพอและขาดการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการขาดหลักกฎหมายที่เอ้ือต่อการ
ประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ อันล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบต่อการป้องกันและปราบปราม 
การกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ ทั้งยังกระทบต่อการตัดสินใจลงทุนประกอบการในประเทศไทยซึ่ง
กระทบต่อเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศอีกด้วย 

พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2560 และจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 โดย
สรุปสาระสําคัญ ดังน้ี 

- ผู้ใดส่งอีเมล์ให้แก่บุคคลอ่ืนก่อให้เกิดความเดือนร้อนรําคาญ โดยไม่สามารถบอกเลิกหรือแจ้งยกเลิกได้ 
ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 200,000 บาท 

- การกระทําความผิด เป็นการกระทําต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์ที่เก่ียวกับการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ ต้องระวางโทษจําคุกต้ังแต่ 1 - 7 ปี และปรับต้ังแต่ 20,000 - 140,000 บาท 

- ถ้าเกิดความเสียหายต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์ดังกล่าว ต้องระวางโทษจําคุกต้ังแต่ 
1 - 4 ปี และปรับต้ังแต่ 20,000 - 200,000 บาท 

- การกระทําความผิด เป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่บุคคลอื่นหรือทรัพย์สินของผู้อ่ืน ต้องระวางโทษจําคุก
ไม่เกิน 10 ปี และปรับไม่เกิน 200,000 บาท 

- การกระทําความผิด โดยมิได้มีเจตนาฆ่า แต่เป็นเหตุให้บุคคลอ่ืนถึงแก่ความตาย ต้องระวางโทษจําคุก
ต้ังแต่ 5 - 20 ปี และปรับต้ังแต่ 100,000 - 400,000 บาท 

- ผู้ใดจําหน่ายหรือเผยแพร่ชุดคําสั่งที่จัดทําขึ้นโดยเฉพาะเพื่อนําไปใช้เป็นเคร่ืองมือในการกระทํา
ความผิด ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

- ผู้ใดกระทําความผิดที่ระบุดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 5 ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท 
หรือทั้งจําทั้งปรับ 

* ทุจริต หรือโดยหลอกลวง นําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน 
* นําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งเกิดความเสียหายต่อประเทศ 
* นําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งเกี่ยวกับความม่ันคงแห่งราชอาณาจักร 
* นําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ที่มีลักษณะอันลามก 
- ให้ความร่วมมือ ยินยอม หรือรู้เห็นเป็นใจให้มีการกระทําความผิด รับโทษเช่นเดียวกับผู้กระทํา

ความผิด 
- ตัดต่อ เติม หรือดัดแปลง ภาพของผู้ อ่ืน นําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ทําให้ผู้ อ่ืนน้ันเสียช่ือเสียง  

ถูกดูหมิ่นถูกเกลียดชัง หรือได้รับความอับอาย ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 3 ปี และปรับไม่เกิน 200,000 บาท 
- กระทําต่อภาพของผู้ตาย และการกระทําน้ันน่าจะทําให้บิดามารดา คู่สมรส หรือบุตรของผู้ตาย 

เสียช่ือเสียง ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชัง หรือได้รับความอับอาย ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 3 ปี และปรับไม่เกิน 
200,000 บาท 
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พระราชบญัญติัว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และฉบบัแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2551 

พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2551 เป็นกฎหมายท่ีรองรับผลทางกฎหมายของการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ในทางแพ่งและพาณิชย์  
ที่ดําเนินการโดยใช้ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่ธุรกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดมิให้นําพระราชบัญญัติน้ี
ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนมาใช้บังคับ (ได้แก่ พระราชกฤษฎีกากําหนดประเภทธุรกรรมทางแพ่งและพาณิชย์  
ที่ยกเว้นมิให้นํากฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้บังคับ พ.ศ. 2549) ตลอดจนการทําธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐ เช่น คําขอ การอนุญาต การจดทะเบียน คําสั่งทางปกครอง การชําระเงิน การประกาศ 
หรือการดําเนินการใด ๆ ตามกฎหมายกับหน่วยงานของรัฐหรือโดยหน่วยงานของรัฐ ถ้าได้กระทําในรูปของข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา ก็ให้ถือว่ามีผลโดยชอบด้วยกฎหมาย
เช่นเดียวกับการดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายในเรื่องน้ันกําหนด 

ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2551 มาตราที่สําคัญที่มีส่วนเก่ียวข้องกับหน่วยงานราชการในการปฏิบัติ 2 มาตรา และเพ่ือให้มีความชัดเจน
มากขึ้นได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาเพ่ิมเติม ดังน้ี 

มาตรา 25 ธุรกรรมทางอิ เล็กทรอนิกส์ ใดที่ ไ ด้กระทําตามวิ ธีการแบบปลอดภัยที่ กําหนดใน 
พระราชกฤษฎีกา ให้สันนิษฐานว่าเป็นวิธีการที่เช่ือถือได้ 

และอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 
2544 ได้มีการตราพระราชกฤษฎีกา เรียกว่า พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยวิธีการแบบปลอดภัยในการทําธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2553 

มาตรา 35 คําขอ การอนุญาต การจดทะเบียน คําสั่งทางปกครอง การชําระเงิน การประกาศหรือ 
การดําเนินการใด ๆ ตามกฎหมายกับหน่วยงานของรัฐหรือโดยหน่วยงานของรัฐ ถ้าได้กระทําในรูปของข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา ให้นําพระราชบัญญัติน้ีมาใช้บังคับ และให้
ถือว่ามีผลโดยชอบด้วยกฎหมายเช่นเดียวกับการดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายในเรื่องน้ัน
กําหนด ทั้งน้ี ในพระราชกฤษฎีกาอาจกําหนดให้บุคคลท่ีเก่ียวข้องต้องกระทําหรืองดเว้นกระทําการใด ๆ หรือ 
ให้หน่วยงานของรัฐออกระเบียบเพ่ือกําหนดรายละเอียดในบางกรณีด้วยก็ได้ 

และอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 
2544 ได้มีการตราพระราชกฤษฎีกา เรียกว่า พระราชกฤษฎีกา กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการทําธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ. 2549 

คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ มีแบบประเมินประกอบการพิจารณาการดําเนินงานตาม
แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของหน่วยงานของรัฐ ตามมาตรา 7 ใน  
พระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ. 2549 โดยให้
หน่วยงานของรัฐ “ประเมินตนเอง” ในหัวข้อต่าง ๆ 
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โดยสรุปแล้ว พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2551 กฎหมาย ฉบับน้ีตราขึ้นเพ่ือรองรับผลทางกฎหมายของข้อความหรือนิติกรรมสัญญาที่อยู่ในรูปของ
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ให้มีผลทางกฎหมายที่แน่นอนเทียบเท่ากับนิติกรรมสัญญา
หรือผลผูกพันที่ตกลงหรือทําการผ่านกระดาษ โดยมีประกาศของคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือ
รองรับการดําเนินงานธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อีกหลายฉบับ ประกอบด้วย 

- ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การรับรองสิ่งพิมพ์ออก พ.ศ. 2555 
- ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง หน่วยงานรับรองสิ่งพิมพ์ออก พ.ศ. 2555 
- ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทําหรือ 

แปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2553 
- ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง แนวทางการจัดทํานโยบาย (Certificate 

Policy) และแนวปฏิบัติ (Certificate Practice Statement) ของผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ 
(Certificate Authority) พ.ศ. 2552 

อีกทั้งมี พระราชกฤษฎีกาอีกหลายฉบับ ประกอบด้วย 
พระราชกฤษฎีกากําหนดประเภทธุรกรรมในทางแพ่งและพาณิชย์ที่ยกเว้นมิให้นํากฎหมายว่าด้วย

ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้บังคับ พ.ศ. 2549 
พระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ. 2549 
- ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษา

ความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2553 
- ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษา

ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 
- ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครอง

ข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2553 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2551 
- ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการ

ประกอบธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2552 
- ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการ

ประกอบธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 
- ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง หลักเกณฑ์ การพิจารณาการลงโทษปรับทาง

ปกครองสําหรับผู้ประกอบธุรกิจให้บริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2554 
- ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สรข. 1/2552 เรื่อง การให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ตามบัญชี ก 

ที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบก่อนให้บริการ 
- ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สรข. 2/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข ว่าด้วย 

การควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 
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- ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สรข. 3/2552 เรื่อง นโยบายและมาตรการการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยทางระบบสารสนเทศในการประกอบธุรกิจของผู้ให้บริการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 

- ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สรข . 4/2552 เรื่อง การแต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าที่ ตาม 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2551 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยวิธีการแบบปลอดภัยในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2553 
- ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ประเภทธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  

และหลักเกณฑ์การประเมินระดับผลกระทบของธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีแบบปลอดภัย พ.ศ. 2555 
- ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง มาตรฐานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของ

ระบบสารสนเทศตามวิธีการแบบปลอดภัย พ.ศ. 2555 
 
พระราชบญัญติัการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
ปัจจุบันน้ีมีกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตจํานวนมาก อีกทั้งในการอนุญาตบางเรื่องจะมีกฎหมาย 

หลายฉบับที่มีความเช่ือมโยงผูกพันกัน การประกอบกิจการของประชาชนภาคเอกชน หรือประชาชนก็จะต้อง 
ขออนุญาตในการดําเนินการเรื่องดังกล่าวจากส่วนราชการหลายแห่ง นอกจากน้ี กฎหมายที่เก่ียวข้องกับ 
การอนุญาตบางฉบับไม่ได้มีการกําหนดระยะเวลา กําหนดรายละเอียดของเอกสารและหลักฐานที่จําเป็นที่จะต้อง
ใช้ย่ืนเพ่ือประกอบการพิจารณา รวมถึงไม่ได้มีการกําหนดขั้นตอนในการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน  
จนทําให้เป็นการสร้างภาระและเป็นอุปสรรคต่อประชาชนในการย่ืนคําขออนุญาตเพ่ือดําเนินการต่าง ๆ  
เกินสมควร เพ่ือให้การบริการและข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับการขออนุญาต ซึ่งจะเป็นการอํานวยความสะดวกแก่
ประชาชนตามหลักของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  
สภานิติบัญญัติแห่งชาติในคราวประชุมครั้งที่ 25/2557 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ได้พิจารณาแล้วลง
มติเห็นสมควรประกาศใช้เป็นกฎหมาย 

พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ตามมาตรา 
7 ได้กําหนดให้ “ในกรณีที่มีกฎหมายกําหนดให้การกระทําใดจะต้องได้รับอนุญาต ผู้อนุญาตจะต้องจัดทําคู่มือ
สําหรับประชาชน...” โดยมีเป้าหมายเพื่ออํานวยความสะดวกแก่ประชาชน ลดต้นทุนของประชาชนและ 
เพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการของภาครัฐ สร้างให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการลดการใช้ดุลยพินิจ
ของเจ้าหน้าที่ เปิดเผยขั้นตอน ระยะเวลาให้ประชาชนทราบ 

พระราชบัญญัติฉบับน้ีได้กําหนดให้ผู้อนุญาตตามกฎหมายจัดทํา “คู่มือสําหรับประชาชน” ในเรื่องของ
การอนุญาตทุกประเภท เพ่ือเผยแพร่ให้ประชาชนได้ทราบและเข้าใจถึงรายละเอียดของเอกสารและหลักฐานที่
จําเป็นต้องใช้ย่ืน รวมท้ังกําหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน และประชาชน
ก็จะต้องย่ืนคําขออนุญาตตามคู่มือสําหรับประชาชนในเรื่องน้ัน ๆ 

สําหรับการเผยแพร่คู่มือสําหรับประชาชน ให้ผู้ที่จะมาย่ืนคําขออนุญาตทราบน้ัน เมื่อหน่วยงานของรัฐ
ใดได้จัดทําคู่มือสําหรับประชาชนเสร็จเรียบร้อยแล้ว หน่วยงานของรัฐน้ันจะต้อง “ปิดประกาศ” คู่มือสําหรับ
ประชาชนไว้ ณ สถานที่ที่กําหนดให้ย่ืนคําขออนุญาตในเรื่องน้ัน ๆ และ “เผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์” ด้วย 
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ทั้งน้ี หากประชาชนต้องการที่จะได้สําเนาคู่มือดังกล่าว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดทําสาเนาให้โดยอาจจะ 
คิดค่าใช้จ่ายหรือไม่ก็ได้ ทั้งน้ี ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการตรวจสอบข้ันตอนและ
ระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตที่กําหนดตามวรรคหน่ึงว่าเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือไม่ ในกรณีที่เห็นว่าขั้นตอนและระยะเวลาที่กําหนดดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร  
ให้เสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาและสั่งการให้ผู้อนุญาตดําเนินการแก้ไขให้เหมาะสมโดยเร็ว 

ทั้งน้ี ปัจจุบัน “คู่มือสําหรับประชาชน” ได้มีการรวบรวม และเผยแพร่ในลักษณะศูนย์กลางที่ใช้ช่ือว่า 
“ศูนย์รวมข้อมูลเพ่ือติดต่อราชการ” เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการสืบค้นบริการภาครัฐ จะกล่าวถึงในลําดับถัดไป 

 
พระราชบญัญติัข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มีหลักการที่สําคัญในส่วนของข้อมูลข่าวสารของ

ราชการ คือ “เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น” ดังน้ัน วิธีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ  
ตามพระราชบัญญัติน้ี จึงได้บัญญัติให้สอดคล้องกับหลักการดังกล่าว และลักษณะของข้อมูลข่าวสารของราชการ 
ซึ่งข้อมูลข่าวสารของราชการมีหลายลักษณะแตกต่างกันตามสภาพและความสําคัญ โดยแบ่งได้ดังน้ี 

ข้อมูลข่าวสารของราชการที่ต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา 
ข้อมูลข่าวสารของราชการที่หน่วยงานของรัฐต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ 
ข้อมูลข่าวสารอ่ืนของราชการที่หน่วยงานของรัฐต้องจัดหาให้เมื่อประชาชนมีคําขอ 
เอกสารประวัติศาสตร์ 
พระราชบัญญัติฉบับน้ี ให้อํานาจ “คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ” กําหนดหลักเกณฑ์  

และวิธีการในการจัดข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนเข้าตรวจดู ซึ่งปัจจุบันคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ  
ได้กําหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการเก่ียวกับการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู  
มีสาระสําคัญดังน้ี 

ต้องมีสถานที่เฉพาะเพ่ือที่ประชาชนจะทําการตรวจดู และศึกษาข้อมูล ข่าวสารได้โดยสะดวกตาม
สมควร ตามกําลังบุคลากรและงบประมาณ ทั้งน้ี เพ่ือความเป็นส่วนตัวในการตรวจดูและศึกษา 

ต้องจัดให้มีดัชนีที่มีรายละเอียดเพียงพอให้ประชาชนสามารถตรวจดูเองได้โดยสะดวก 
ข้อมูลข่าวสารที่จัดให้ตรวจดู ประชาชนต้องสามารถตรวจดูเองได้โดยสะดวก 
ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐเห็นว่าจําเป็นต้องมีระเบียบการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของการเข้า

ใช้บริการ หรือความปลอดภัยของข้อมูลข่าวสาร หน่วยงานของรัฐอาจกําหนดระเบียบได้ โดยคํานึงถึงความสะดวก
ในการตรวจดูของประชาชนด้วย 

การจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดู อาจจัดไว้ที่ห้องสมุดของหน่วยงานอ่ืน หรือสถานที่ของเอกชนที่
อยู่ใกล้เคียงกับที่ต้ังของหน่วยงานของรัฐน้ันก็ได้ 

การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ ตามพระราชบัญญัติฉบับน้ี ระบุไว้อย่างชัดเจนในมาตรา 7  
และมาตรา 9 
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ข้อมูลดังกล่าวหน่วยงานของรัฐต้องมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการในช่องทางต่าง ๆ อย่างน้อย
ดังต่อไปน้ี 1) ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา 2) จัดพิมพ์เพ่ือไว้เผยแพร่เพ่ือขายหรือจําหน่ายจ่ายแจก ณ ที่ทําการ
ของหน่วยงานของรัฐแห่งน้ันตามที่เห็นสมควร 3) หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้
ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 

ทั้งน้ี คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ยังได้ออกประกาศข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชน
ตรวจดูได้ ตามมาตรา 9 อีก 3 ฉบับ ประกอบด้วย 

ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง การกําหนดให้ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 (8) 

ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กําหนดให้ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับผลการ
พิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารท่ีต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 
(8) 

ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กําหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐาน
ความโปร่งใสและตัวช้ีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ 
ตามมาตรา 9 วรรคหน่ึง (8) 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ ของสํานักงานปลัด สํานักนายกรัฐมนตรี ได้เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารตาม พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ผ่านทางเว็บไซต์ โดยมีการจัดหมวดหมู่ 
“ข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้” ตามข้อกําหนดของบทบัญญัติตามกฎหมาย ดังน้ี 

- ดัชนีรวม มาตรา 7 / มาตรา 9 
- ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 
- โครงสร้างองค์กร ม.7 (1) 
- อํานาจหน้าที่ ม.7 (2) 
- สถานที่ติดต่อ ม.7 (3) 
- กฎ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เก่ียวข้อง ม.7 (4) 
- ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 
- ผลการพิจารณาฯ ม.9 (1) 
- นโยบายหรือการตีความ ม.9 (2) 
- แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9 (3) 
- คู่มือหรือคําสั่ง ม.9 (4) 
- สิ่งพิมพ์มาตรา 7 วรรคสอง ม.9 (5) 
- สัญญาสัมปทาน ม.9 (6) 
- มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการท่ีแต่งต้ังโดยกฎหมายฯ ม.9 (7) 
- ข้อมูลข่าวสารอ่ืนที่คณะกรรมการกําหนด ม.9 (8) 
- ประกาศประกวดราคา สอบราคา 
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- สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) 
- ข้อมูลเก่ียวกับสิ่งแวดล้อม 

 
แนวโน้มด้านเทคโนโลยีดิจิทลั 

แนวโน้ม และภัยคุกคามด้านเทคโนโลยี ถือเป็นสิ่งสําคัญที่จะช่วยกําหนดทิศทางการใช้เทคโนโลยีให้มี
ความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และในอนาคตอันใกล้ ตลอดจนสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดังกล่าว 
ให้เกิดมูลค่าตามนโยบายดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม อีกทั้งช่วยรู้เท่าทันเพ่ือเป็นแนวทางในการป้องกันภัย
คุกคามด้านเทคโนโลยีที่อาจเกิดขึ้นกับสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทํางาน (องค์การมหาชน) ได้ จึงสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ดังกล่าวประกอบการจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัล
ของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน (องค์การมหาชน) ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2560 - 2564) ได้เป็นอย่างดี โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปน้ี 

 
e-Government 
e-Government หรือที่เรียกกันว่า รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เป็นวิธีในการบริหารจัดการของภาครัฐในแบบ

สมัยใหม่ ซึ่งมีการใช้เทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์และเครือข่ายทางด้านการส่ือสาร ทั้งน้ี เพ่ือเป็นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการดําเนินงานให้แก่ภาครัฐ โดยเป็นการปรับปรุงด้านการให้บริการแก่ประชาชนเก่ียวกับข้อมูล 
และสารสน เทศ ต่าง  ๆ  เ ป็นการส่ ง เส ริมและ พัฒนา เศรษฐ กิจและสั งคม  เ พ่ื อ ใ ห้ประชาชนไ ด้มี 
ความใกล้ชิดกับภาครัฐมากย่ิงขึ้น หากพิจารณามิติผู้รับบริการน้ัน สําหรับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แล้วผู้รับบริการ
ประกอบด้วย 

ภาครัฐกับประชาชน (Government to Citizen: G2C) จะเป็นการให้บริการโดยตรงระหว่างภาครัฐสู่
ประชาชน ซึ่งประชาชนสามารถที่จะดําเนินธุรกรรมผ่านทางเครือข่ายสารสนเทศของภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็น 
การจดทะเบียน, การจ่ายค่าปรับ, การชําระค่าภาษี หรือแม้กระทั่งการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตลอดจน 
การปฏิสัมพันธ์ของประชาชนและผู้ลงคะแนนเสียง และการค้นหาข้อมูลของทางภาครัฐที่ให้บริการผ่านทาง
เว็บไซต์แบบออนไลน์ 

ภาครัฐ กับเอกชน  (Government to Business: G2B) จะเ ป็นการใ ห้บริการที่ ภาค รัฐ อํานวย 
ความสะดวกให้แก่ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง มีความเป็นธรรม และโปร่งใส ไม่ว่าจะเป็น
การลงทุน, การจัดซื้อจัดจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์, การจดทะเบียนทางการค้า, การชําระภาษี, การนําเข้าและส่งออก 
ตลอดจนการส่งเสริมการลงทุน และการช่วยเหลือผู้ประกอบการท้ังขนาดเล็กและขนาดกลาง 

ภาครัฐกับภาครัฐ (Government to Government: G2G) จะเป็นการให้บริการที่ภาครัฐให้บริการกับ
ภาครัฐด้วยกัน เช่น การใช้ระบบเครือข่ายสารสนเทศที่มีการลงลายมือช่ือเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นการเพ่ิม
ความรวดเร็วและอํานวยความสะดวกในการส่งเอกสารระหว่างกันของภาครัฐ หรือการบริการคลาวด์ของ
หน่วยงานภาครัฐ 
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ภาครัฐกับข้าราชการและพนักงานของภาครัฐ (Government to Employee: G2E) เป็นการสร้าง
ระบบเพื่อเป็นเคร่ืองมือสําหรับการปฏิบัติงานและการดําเนินชีวิต ไม่ว่าจะเป็น ระบบการพัฒนาของบุคลากรจาก
ภาครัฐ, ระบบสวัสดิการ, ข้อบังคับในการปฏิบัติงานทางราชการ ตลอดจนระบบที่ปรึกษาทางกฎหมาย เป็นต้น 

ทั้งน้ี องค์การสหประชาชาติ ได้ให้ความสําคัญบริการอิเล็กทรอนิกส์สู่ประชาชน การให้บริการออนไลน์
จากเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการหรือองค์กรที่รับผิดชอบในภารกิจ 6 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการศึกษา 
(Education), ด้านสุขภาพ (Health), ด้านการเงิน (Finance), ด้านสวัสดิการสังคม (Social Welfare), ด้านข้อมูล
แรงงาน (Labour Information) และด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) 

 
Joint-Up Government 
Joint-Up Government เป็นแนวคิดการทางานร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐที่ต้องการให้บริการ

ประชาชนแบบไร้ตะเข็บรอยต่อ (Seamless) ที่มีการบูรณาการการทํางานร่วมกันของบริการในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ความท้าทายหน่ึงของ Joint-Up Government คือ การบูรณาการร่วมกันของบริการภาครัฐที่มี
การให้บริการสู่ประชาชน ทั้งในภารกิจของแต่ละหน่วยงาน และบูรณาการสู่ภาพรวมของประเทศ (National 
Government) ทั้งน้ี หากพิจารณางานบริการประชาชนที่มีลําดับความสําคัญสูง และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ซึ่ง
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สานักงาน ก.พ.ร.) กําหนดไว้ 

งานบริการประชาชนที่มีลําดับความสาคัญสูง และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องซึ่งกําหนดโดยสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สานักงาน ก.พ.ร.) น้ันจะเห็นว่า การจ้างงาน/การสมัครงาน เป็นหน่ึงในงาน
บริการประชาชนที่ที่ให้ความสําคัญ โดยมุ่งเน้นที่ การจัดหาแรงงานให้ผู้ประกอบการ และการรับบริการจัดหางาน 

 
Open Government 
Open Government หรือที่เรียกกันว่า รัฐบาลโปร่งใส / รัฐบาลเปิด คือ แนวคิดในการบริหารราชการ

ตามหลักธรรมาภิบาลที่ภาครัฐจะต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้เก่ียวข้องทุกภาคส่วน รับรู้ ร่วมคิด ร่วม
ตัดสินใจ เพ่ือสร้างความโปร่งใสและเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ส่งผลดีต่อภาคประชาชนและความ
เจริญก้าวหน้าของประเทศ โดยเป้าหมายหลักของรัฐบาลโปร่งใสประกอบด้วย 3 ประเด็น ทั้งน้ี แนวคิดรัฐบาลเปิด 
เพ่ือความโปร่งใสในการให้บริการและการตรวจสอบการดําเนินงานของภาครัฐเน้นที่การเปิดเผยข้อมูลของภาครัฐ
ต่อสาธารณะ หรือ “ข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Government Data)” หากพิจารณาตามกฎหมายที่บังคับไว้ ที่
เก่ียวข้อง คือ “พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558” และ 
“พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540” รายละเอียดดังที่กล่าวแล้วข้างต้นในหัวข้อเรื่องการ
เปิดเผยข้อมูลของภาครัฐต่อสาธารณะ 

(1) ความโปร่งใส (Transparency) คือ แนวทางในการบริหารจัดการของภาครัฐที่มีความรับผิดชอบต่อ
ผลที่เกิดขึ้นหรือสิ่งที่ได้ดําเนินการไปแล้ว (Accountability) โดยหน่วยงานของรัฐจะต้องถือเป็นหน้าที่ในการนํา
ข้อมูลที่เปิดเผยได้มาแสดงต่อสาธารณะ เป็นการตรวจสอบโครงการของภาครัฐโดยประชาชนผู้รับบริการ และ
สร้างความเช่ือมั่นให้แก่นักลงทุนในประเทศและต่างประเทศ 
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(2) การมีส่วนร่วม (Participation) คือ แนวทางที่ช่วยให้ประชาชนมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ ทํา
ความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหาในประเด็นสําคัญที่เก่ียวข้อง ร่วมคิดแนวทางแก้ไขปัญหา ร่วมใน
กระบวนการตัดสินใจกับชีวิตประจําวันจนถึงปัญหาระดับประเทศมากข้ึน องค์การสหประชาชาติได้มีการกล่าวถึง
การมีส่วนร่วมของประชาชน โดยแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 1) การให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนและเป็นประโยชน์
ต่อประชาชน 2) การให้คําปรึกษาต่อประชาชน และ 3) การนําความเห็นของประชาชนมาเป็นส่วนหน่ึงในการ
ตัดสินใจเชิงนโยบาย 

(3) ความร่วมมือ (Collaboration) คือ แนวทางท่ีช่วยเพ่ิมโอกาสการทํางานร่วมกันระหว่างรัฐและทุก
ภาคส่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน นํามาซึ่งการพัฒนาท่ีทรงพลังและย่ังยืนในสังคม
ประชาธิปไตย 

 
Smart Government 
Smart Government หรือ รัฐบาลอัจฉริยะ เป็นเป้าหมายสูงสุดของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือความ

ย่ังยืนในการให้บริการประชาชน โดยก้าวผ่านขอบเขตของปัญหาอุปสรรคที่จะขัดขวางการพัฒนารัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งน้ี หากพิจารณายุทธศาสตร์ “Smart Thailand 2020” กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
เป็นหน่วยงานหลักในการนําพาประเทศไทยสู่การพัฒนาอย่างก้าวกระโดดด้วยการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดในทุกมิติซึ่งมีเป้าหมายหลัก คือ “สังคมแห่งการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาคเป็น
ธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง” 

ยุทธศาสตร์การพัฒนารัฐบาลอัจฉริยะ (Smart Government Strategy) ที่ กําหนดไว้ใน Smart 
Thailand 2020 คือ ส่งเสริมและสนับสนุนการนําเทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้ในการบริหารจัดการ และบริการทุกภาค
ส่วนอย่างมีธรรมาภิบาลมีประสิทธิภาพเพ่ือยกระดับคุณภาพบริการและคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ได้รับบริการ
ที่มีคุณภาพรวมถึงการนําข้อมูลสถิติมาใช้ในการวางแผนและตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกําหนดมาตรการ
และกลยุทธ์ ดังน้ี 

(1) การเช่ือมโยงการทํางานระหว่างหน่วยงานเพ่ือผลักดันนโยบายบรอดแบรนด์แห่งชาติ 
(2) ปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงข่ายโทรคมนาคมให้ครอบคลุมพ้ืนที่เป้าหมาย 
(3) พัฒนากฎหมาย ระเบียบ มาตรการให้ทันต่อเทคโนโลยีและความม่ันคงปลอดภัย 
(4) พัฒนาเครือข่าย/ระบบ/ศูนย์บริการเพ่ือการเข้าถึงการบริการของภาครัฐที่มากขึ้น 
 
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) 
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology)” เพ่ือเป็นการทบทวนเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีความน่าสนใจใน

ปัจจุบัน ตลอดจนแนวโน้มในอนาคต เพ่ือเป็นข้อเสนอถึงแนวทางในการนํามาประยุกต์ใช้กับสถาบันส่งเสริม 
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน (องค์การมหาชน) สนับสนุนการปฏิบัติงานให้เกิด
ประสิทธิภาพ มีความเหมาะสมและสามารถเก็บเก่ียวประโยชน์จากการใช้งานได้อย่างแท้จริง ซึ่งการศึกษาทบทวน
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ดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ในการวางแนวทางการนําเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาประยุกต์ใช้กับ
สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน (องค์การมหาชน) ต่อไป 

 
Internet of Things (IOT) 
Internet of Things (IOT) หรือ หรืออินเทอร์ เ น็ตในทุกสรรพสิ่ ง หมายถึง สภาพแวดล้อมอัน

ประกอบด้วยสรรพสิ่งที่สามารถสื่อสารและเช่ือมต่อกันได้ผ่าน Protocol การสื่อสารทั้งแบบใช้สายและไร้สาย โดย
สรรพสิ่งต่าง ๆ มีวิธีการระบุตัวตนได้ รับรู้บริบทของสภาพแวดล้อมได้ มีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบและทํางานร่วมกันได้ 
ความสามารถในการสื่อสารของสรรพสิ่งน้ีจะนําไปสู่นวัตกรรมและบริการใหม่อีกมากมาย ในช่วงไม่ก่ีปีที่ผ่านมา 
จํานวนโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั่วโลกเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วกว่า 2 เท่า และคาดการณ์ว่าจะเพ่ิมขึ้นอีกกว่า 2 เท่าใน
อนาคต แต่ในปัจจุบันนอกจากการเพิ่มขึ้นของจํานวนโทรศัพท์เคลื่อนที่แล้ว การเพ่ิมขึ้นของจํานวนอุปกรณ์อ่ืน ๆ 
ที่สามารถพบได้ทั้งตามบ้าน, องค์กร และในเมือง ก็เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วและมีจํานวนที่มากกว่า ทําให้ในอนาคต
การเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง (Internet of Things) ระหว่างอุปกรณ์ต่าง ๆ จะมีบทบาทเพ่ิมขึ้นอย่าง
มาก โดยคาดการณ์ว่าภายในปี พ.ศ. 2562 อุปกรณ์กว่า 3,400 ล้านช้ินจะถูกเช่ือมต่อกัน หรือโดยเฉลี่ยแล้วมนุษย์
หน่ึงคนจะมีอุปกรณ์มากถึง 6.5 ช้ินที่เช่ือมต่อกัน 

แนวโน้มสภาวการณ์น้ีจึงนับเป็นโอกาสสําคัญที่จะนําอุปกรณ์เหล่าน้ีมาใช้ประโยชน์ในวงกว้าง ซึ่งภาครัฐ
สามารถนําเทคโนโลยีการเช่ือมต่อระหว่างอุปกรณ์มาช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ให้สามารถ
แลกเปลี่ยนข้อมูลและสื่อสารกันได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากน้ียังสามารถเช่ือมต่ออุปกรณ์
ให้สื่อสารถึงกันแบบอัตโนมัติโดยไม่ต้องอาศัยการควบคุมของมนุษย์ตลอดเวลา เช่น ระบบแจ้งเตือนอุทกภัยที่
ประมวลผลบนพ้ืนฐานของข้อมูลจากเครื่องวัดระดับนํ้า ความเร็วของการไหลและความช้ืนของบรรยากาศ ทําให้
สามารถแจ้งเตือนล่วงหน้าโดยอัตโนมัติก่อนเกิดภัย 

 
Big Data & Analytics 
โลกในยุคดิจิทัล ข้อมูล มีการขยายตัวเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ ทั้งในเชิงปริมาณ รูปแบบ และความ

รวดเร็วในการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากพัฒนาการของเทคโนโลยี และระบบต่าง ๆ ที่เป็นไป
อย่างก้าวกระโดดในยุคปัจจุบัน ทําให้องค์กรมีการเก็บข้อมูลอย่างมากมายมหาศาลแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อน โดย
ประชากรทุกคนถือเป็นผู้สร้างข้อมูล (Data Generator) ได้ในทุกที่ทุกเวลา ตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทุกคน
สามารถสร้างข้อมูลใหม่ ๆ ขึ้นมาบนโลกได้เสมอ เพียงแต่ข้อมูลเหล่าน้ีอาจจะไม่ได้อยู่ในรูปแบบที่องค์กรสามารถ
นําไปใช้ได้ทันทีหรืออาจมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรบางอย่างแฝงอยู่ ดังน้ัน การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่และ
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (Big Data & Analytics) จึงเป็นแนวคิดด้านเทคโนโลยีที่ควรคํานึงถึง จากเดิมที่องค์กร
มีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ข้อมูลภายในองค์กรเป็นหลัก ด้วยการรวมศูนย์ฐานข้อมูลหลักขององค์กรไว้ที่เดียวกัน 
(Enterprise Data Warehouse) โดยนําเอาข้อมูลจากหลาย ๆ หน่วยงานมาประมวลผลรวมกัน เพ่ือใช้ในการ
ดําเนินงานและตัดสินใจเชิงธุรกิจ แต่ในปัจจุบันองค์กรต่าง ๆ เริ่มให้ความสําคัญกับข้อมูลที่อยู่ภายนอกองค์กรมาก
ขึ้น เน่ืองมาจากการการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค เช่น การหาข้อมูลเพ่ือตัดสินใจซื้อ วิธีการซื้อสินค้า
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และบริการ การแสดงความคิดเห็นต่อสินค้าและบริการผ่านช่องทางออนไลน์ที่มีแนวโน้มสูงขึ้นและการตอบรับของ
ผู้บริโภคต่อเทคโนโลยีที่เป็นอุปกรณ์ ติดตามตัวต่าง ๆ มากขึ้น ทําให้จัดเก็บข้อมูลใหม่ที่หลากหลายรูปแบบและมี
จํานวนมาก โดยข้อมูลเหล่าน้ีสามารถนําไปวิเคราะห์ เพ่ือให้เกิดประโยชน์อย่างมากมายต่อธุรกิจ ในปัจจุบันข้อมูล
ขนาดใหญ่สามารถนิยามด้วยคําว่า 3V คือ Volume, Variety และ Velocity 

ปริมาณ (Volume) หมายถึง มีข้อมูลจํานวนมหาศาลเกินกว่าที่จะจัดการได้ โดยข้อมูลน้ีมีประโยชน์เพ่ือ
เป็นข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจ ทํานายอนาคตหรือเพ่ือเตรียมการวางแผนการทํางานเชิงกลยุทธ์ 

ความเร็ว (Velocity) หมายถึง อัตราการเพ่ิมขึ้นของข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็ว เป็นสาเหตุทําให้การ
ประมวลผลเป็นไปได้อย่างยากลําบาก ดังน้ันจึงต้องหาวิธีประมวลผลข้อมูลให้มีผลดีและถูกต้อง เพ่ือหาผลลัพธ์ที่
ต้องการ 

รูปแบบที่หลากหลาย (Variety) หมายถึง ข้อมูลมีหลากหลายรูปแบบ ซึ่งอาจจะเป็นรูปแบบที่มี
โครงสร้าง ไม่มีโครงสร้าง และกึ่งมีโครงสร้าง เป็นต้น 

โดยข้ันตอนการสกัดข้อมูลต่าง ๆ ให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ เริ่มจากการรวบรวมข้อมูล
จากแหล่งต่าง ๆ ทั้งข้อมูลที่มีโครงสร้าง (Structured) และข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้าง (Unstructured) เข้ามาจัดเก็บ
ในถังข้อมูล แล้วนําข้อมูลที่มีความเก่ียวพันกันมาจัดหมวดหมู่หรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบเพ่ือเข้าสู่ระบบคลังข้อมูล 
จากนั้นก็ทําการพัฒนาเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (Analytics) เพ่ือให้สามารถเข้าใจข้อมูลอย่างลึกซึ้งและนํา
ข้อมูลไปใช้ให้เกิดผลในที่สุด (Insight, Action, Outcome) และนําเสนอในรูปแบบที่เข้าใจง่ายผ่านทางรูปภาพ
หรือกราฟ 

จาก Big Data & Analytics สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทํางาน (องค์การมหาชน) สามารถนําแนวคิดน้ี มาประยุกต์กับการบริการจัดการข้อมูลดังต่อไปน้ี 

1. การจัดเก็บและเข้าถึงข้อมูล ทําการจัดเก็บข้อมูลที่มีปริมาณมาก และมีความหลายหลายสูง เช่น 
ข้อมูลเก่ียวกับแรงงานของประชาชนต้ังแต่เริ่มเข้าทํางานจนเกษียณอายุการทํางาน ข้อมูลรูปภาพต่าง ๆ เป็นต้น 
จึงจําเป็นต้องจัดการวิธีการและอุปกรณ์ที่เหมาะสมในการใช้งาน 

2. การวิเคราะห์ข้อมูล ทําการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคและเคร่ืองมือต่าง ๆ ที่มีอยู่ ด้วยการวิเคราะห์
ด้วยเครื่องมือทางด้านธุรกิจอัจริยะ (Business Intelligence) 

 
Cloud Computing 
Cloud Computing หรือ การประมวลผลแบบคลาวด์ เป็นลักษณะของการทํางานของผู้ใช้งาน

คอมพิวเตอร์ผ่านอินเทอร์เน็ตที่ให้บริการใดบริการหน่ึงกับผู้ใช้ โดยผู้ให้บริการจะแบ่งปันทรัพยากรให้กับผู้ต้องการ
ใช้งานน้ัน Cloud Computing เป็นลักษณะที่พัฒนาขึ้นต่อมาจากความคิดและบริการของระบบเสมือน 
(Virtualization) และเว็บเซอร์วิส (Web Service) โดยผู้ใช้งานน้ันไม่จําเป็นต้องมีความรู้ในเชิงเทคนิคสําหรับตัว
พ้ืนฐานการทํางานน้ัน Cloud Computing มีด้วยกัน 3 รูปแบบ ซึ่งเหมาะกับกลุ่มผู้ใช้ที่แตกต่างกันออกไป ได้แก่ 

(1) Software as a Service (SaaS) เป็นการที่ใช้หรือเช่าใช้บริการซอฟต์แวร์ หรือแอปพลิเคชันผ่าน
อินเทอร์เน็ต โดยประมวลผลบนระบบของผู้ให้บริการ ทําให้ไม่ต้องลงทุนในการสร้างระบบคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ 
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ซอฟต์แวร์เอง ไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายในการดูแลระบบ เพราะซอฟต์แวร์จะถูกเรียกใช้งานผ่าน Cloud จากท่ี
ไหนก็ได้ สําหรับบริการ Software as a Service ที่ใกล้ตัวผู้ใช้มากที่สุดก็คือ ผู้ให้บริการอีเมล์ เช่น Gmail, 
Windows Live น่ันเอง นอกจากน้ันบริการอย่าง Google Docs หรือ Google Apps ที่เป็นรูปแบบของการใช้
งานซอฟต์แวร์ผ่านเว็บบราวน์เซอร์ สามารถใช้งานเอกสาร คํานวณ และสร้างการนําเสนอ โดยไม่ต้องติดต้ัง
ซอฟต์แวร์บนเครื่องเลย โดยสามารถเรียกใช้งานบนเคร่ืองใดก็ได้ ที่ใดก็ได้แชร์งานร่วมกันกับผู้อ่ืนก็สะดวก ซึ่งการ
ประมวลผลจะทําบนเคร่ืองแม่ข่าย (Server) ของ Google ทําให้ผู้ใช้ไม่ต้องการเคร่ืองที่มีกําลังประมวลผลสูงหรือ
พ้ืนที่เก็บข้อมูลมาก ๆ ในการทํางาน 

(2) Platform as a Service (PaaS) คือ สําหรับการพัฒนาแอปพลิเคชันน้ัน หากต้องการพัฒนาเว็บ
แอปพลิเคชันที่ค่อนข้างซับซ้อน ที่มีการประมวลผลการทํางานอยู่บนเครื่องแม่ข่าย (Server) ผู้พัฒนาต้องติดต้ัง
เครื่องแม่ข่าย (Server) ที่เช่ือมต่อระบบเครือข่าย และสร้างสภาพแวดล้อม เพ่ือทดสอบและรันซอฟต์แวร์และแอป
พลิเคชัน เช่น ติดต้ัง Database, Web Server, Runtime, Library, Frameworks ต่าง ๆ เป็นต้น จากน้ันก็อาจ
ยังต้องเขียนโค้ดอีกจํานวนมาก โดยบริการ PaaS ผู้ให้บริการจะเตรียมสภาพแวดล้อมพ้ืนฐานต่าง ๆ เหล่าน้ีไว้ให้
ต่อยอดได้เลย พ้ืนฐานทั้ง ฮาร์ดแวร์, ซอฟต์แวร์ และชุดคําสั่ง สิ่งที่ผู้ให้บริการเตรียมพร้อมไว้ให้น้ี เรียกว่า 
แพลตฟอร์ม (Platform) ซึ่งเป็นการลดต้นทุนและเวลาท่ีใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์อย่างมาก ตัวอย่าง เช่น 
Google App Engine, Microsoft Azure ที่หลาย ๆ ธุรกิจนํามาใช้เพ่ือลดต้นทุน และเป็นตัวช่วยในการทํางาน 

(3) Infrastructure as a Service (IaaS) คือ บริการให้ใช้โครงสร้างพ้ืนฐานทางคอมพิวเตอร์อย่าง 
หน่วยประมวลผล ระบบจัดเก็บข้อมูล ระบบเครือข่าย ในรูปแบบระบบเสมือน (Virtualization) ข้อดีคือองค์กรไม่
ต้องลงทุนสิ่งเหล่าน้ีเอง ยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างระบบไอทีขององค์กรในทุกรูปแบบ สามารถขยายได้
ง่าย ขยายได้ทีละนิดตามความเติบโตขององค์กรก็ได้ และที่สําคัญ ลดความยุ่งยากในการดูแล เพราะหน้าที่ในการ
ดูแลจะอยู่ที่ผู้ให้บริการ 

จาก Cloud Computing สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทํางาน (องค์การมหาชน) สามารถนําแนวคิดน้ี มาประยุกต์กับการบริการระบบสารสนเทศดังต่อไปน้ี 

1. สามารถนํามาใช้ในบริหารจัดการทรัพยากรของเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย โดยมีการแบ่งปัน
ทรัพยากรร่วมกับของระบบต่าง ๆ และเป็นการลดการใช้พลังงานไฟฟ้า ลดความร้อนที่เข้าสู่สิ่งแวดล้อม 

2. สามารถลดต้นทุนค่าดูแลบํารุงรักษาเน่ืองจากค่าบริการได้รวมค่าใช้จ่ายตามที่ใช้งานจริง เช่น ค่าจ้าง
พนักงาน ค่าซ่อมแซม ค่าลิขสิทธ์ิ ค่าไฟฟ้า ค่านํ้า ค่าอัพเกรด และค่าเช่าคู่สาย เป็นต้น 

 
Single Sign-On 
หน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชนมีการใช้ระบบคอมพิวเตอร์และแอปพลิเคชันมาใช้ในองค์กร เพ่ือ

ตอบสนองความต้องการและบริการท่ีเพ่ิมมากขึ้น เป็นผลให้ผู้ใช้งานแอปพลิเคชันต้องเพิ่มการใช้แอปพลิเคชัน
หลากหลายชนิดที่ให้บริการภายในองค์กร และเพ่ือความปลอดภัยของระบบ ส่วนใหญ่แล้วผู้รับบริการ  
แอปพลิเคชันในระบบหน่ึง ๆ จะถูกตรวจสอบการเข้าใช้งานระบบในเบ้ืองต้น ด้วยการให้ใส่ล็อกอินก่อนเข้าใช้
บริการแอปพลิเคชัน โดยจะต้องป้อน ช่ือผู้ใช้ และ รหัสผ่าน ที่ได้รับจากผู้ดูแลระบบ (System Administrator) 
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เพ่ือเป็นการยืนยันตัวตนของผู้ใช้ระบบที่แท้จริง ดังน้ันหากหน่ึงแอปพลิเคชันจะต้องมีชุด ช่ือผู้ใช้ และ รหัสผ่าน ที่
หน่ึงชุด ก็จะยุ่งยากสําหรับผู้ใช้งานที่จะต้องจํา ช่ือผู้ใช้ และ รหัสผ่าน ในแต่ละระบบให้ได้ ในอดีตอาจจะแก้ปัญหา
น้ีด้วยการใช้ ช่ือผู้ใช้ และ รหัสผ่าน เดียวกันในทุกระบบที่ต้องการเข้าใช้งาน แต่หากว่าผู้รับบริการลืมรหัสผ่านก็จะ
ทําให้ผู้น้ัน ไม่สามารถใช้ระบบอะไรได้เลย และการเปลี่ยนรหัสผ่านก็ยังต้องตามเปลี่ยนในทุกระบบเช่นเดิม 

การพัฒนาระบบ Single Sign-On (SSO) จึงเกิดขึ้นเพ่ือแก้ปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นได้เพราะ SSO  
จะจัดการให้ผู้ใช้ระบบป้อนล็อกอินเพียงคร้ังเดียว โดยจะสามารถเข้าใช้ระบบงานทุกระบบที่ตนเองมีสิทธ์ิได้  
จึงช่วยลดปัญหาการจดจํารหัสผ่าน และปัญหาการต้องเปลี่ยนรหัสผ่านในทุกแอปพลิเคชันเมื่อถึงเวลาอันควร  
เป็นปัญหาการเสียประสิทธิภาพเน่ืองจากความล่าช้าในการใช้ความพยายามล็อกอินซ้ํา ๆ และการลืมรหัสผ่านหรือ
รหัสผ่านหมดอายุ โดยค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมสําหรับเวลาที่ใช้ไปในการล็อกอินเข้าสู่แอปพลิเคชันน้ัน จะอยู่ที่ 3 ถึง 
44 ช่ัวโมงต่อปีต่อผู้ใช้งาน ซึ่งเป็นการใช้เวลาไปกับการเข้าถึงทรัพยากรท่ีเฉพาะเจาะจงอย่างเห็นได้ชัด ค่าใช้จ่าย
เหล่าน้ีสะท้อนอยู่ในโครงสร้างพ้ืนฐานในการสนับสนุนสําหรับการรีเซตรหัสผ่าน และยังช่วยให้ง่ายต่อการบริหาร
จัดการความปลอดภัยของระบบ เพราะสามารถบริหารจัดการได้จากจุดเดียว โดย SSO แต่ละแบบมีแนวคิดที่
แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของเทคโนโลยีดิจิทัลของแต่ละองค์กร จึงต้องมีการศึกษาสถาปัตยกรรมและ
เทคโนโลยีที่สัมพันธ์กับแนวคิดของ SSO และนํามาประเมินผลกระทบต่อการรักษาความปลอดภัยองค์กร การ
สร้างงานและค่าใช้จ่าย ก่อนที่จะนํามาประยุกต์ใช้งานภายในองค์กร 

 
Responsive Web Design 
ในปัจจุบันน้ีโลกกําลังอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยี หรือเรียกได้ว่า ช่วงเร่ิมต้นของการสิ้นสุด

การใช้งานเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล จากเหตุผลที่ว่า คนกําลังหันมาใช้งานอุปกรณ์แบบเคลื่อนที่ (Mobile 
Devices) แทนที่เพ่ือให้สามารถเช่ือมต่อกับอินเทอร์เน็ต ได้จากทุกที่ทุกเวลาที่ต้องการ เว็บไซต์จึงมีบทบาทสําคัญ
อย่างย่ิง ในฐานะที่เป็นสื่อกลางเช่ือมโยงระหว่างข้อมูลกับผู้ใช้ โดยเว็บไซต์ก็ต้องมีพัฒนาการในรูปแบบใหม่  
เพ่ือช่วยสนับสนุนการทํางานบนอุปกรณ์อ่ืน ๆ ได้อย่างสมบูรณ์ด้วย ไม่ว่าจะเป็น ขนาดและความละเอียดของหน้า
จอแสดงผล (Screen Size and Resolution) แนวของการแสดงผล (Orientation) หรือแม้แต่ระบบปฏิบัติการ 
(OS) โดยในอดีตต้องใช้การทําเว็บไซต์ให้ออกมาในหลาย ๆ รูปแบบ เช่น เวอร์ชันสําหรับคอมพิวเตอร์เดสก์ทอป 
(Desktop) และเวอร์ชันสําหรับอุปกรณ์แบบเคล่ือนที่ (Mobile Devices) เพ่ือให้เว็บไซต์สามารถแสดงผลได้อย่าง
เหมาะสมกับอุปกรณ์น้ัน ๆ แต่วิธีน้ีจะทําให้ต้นทุนทั้งในด้านเวลาและค่าจ้างในการพัฒนาเพ่ิมขึ้นตามมา จึงเกิด
แนวคิดในการออกแบบเว็บไซต์ในรูปแบบ Responsive Web Design ขึ้นมา Responsive Web Design คือ  
การออกแบบเว็บไซต์ที่มุ่งเน้นเรื่องการจัดวางรูปแบบเน้ือหาของเว็บไซต์ให้แสดงผลออกมาอย่างเหมาะสมท่ีสุด 
(ถูกต้อง ดูดี ใช้งานง่าย และอ่านง่าย) สําหรับอุปกรณ์ที่มีความหลากหลายในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นหน้าจอขนาด
ใหญ่อย่างคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC) หรือคอมพิวเตอร์แล็ปท็อป (Laptop), ขนาดกลางอย่างแท็บเล็ต (Tablet) 
และขนาดเล็กอย่างสมาร์ทโฟน (Smartphone) ด้วยหลักการที่ว่า 1 เว็บไซต์ : 1 URL : 1 Source Code เว็บไซต์
จะแปรเปลี่ยนรูปแบบการแสดงผลให้สวยงาม และเหมาะสมไปตามขนาดของเว็บบราวน์เซอร์ (Web Browser) 
ของอุปกรณ์ที่เรียกใช้งาน 
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Blockchain และ Distributed Ledgers 
Distributed Ledger คือ รายการข้อมูลการทํากิจกรรมของการติดต่อสื่อสาร (Transaction) ต่าง ๆ ที่

เข้ารหัส และเก็บไว้อย่างถาวรซึ่งทํางานร่วมกันระหว่างผู้เก่ียวข้องในเครือข่าย ข้อมูลแต่ละชุดก็จะเก็บเวลาอ้างอิง
และการเชื่อมโยงกับกิจกรรมของการติดต่อสื่อสาร (Transaction) ก่อนหน้านี้ Distributed Ledger ทําให้ผู้ที่มี
สิทธ์ิเข้าถึงข้อมูลสามารถตรวจสอบกิจกรรมของการติดต่อสื่อสารต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น Blockchain ก็เป็นประเภท
หน่ึงของ Distributed Ledger ซึ่งเป็นกิจกรรมของการติดต่อสื่อสาร ในการแลกเปล่ียนสิ่งที่มีมูลค่า เช่น Bitcoin 
แล้วถูกจัดกลุ่มเป็นบล็อก โดยท่ีแต่ละบล็อกถูกโยงกัน (Chain) กับ บล็อกก่อนหน้าน้ี ซึ่งในปัจจุบันเริ่มมีการนํา 
Blockchain มาใช้ในงานท่ัวไปมากขึ้น โดย Blockchain เปรียบเสมือน ฐานข้อมูล หรือสมุดบัญชี ที่คอย
ควบคุมดูแลการจัดเก็บทุก ๆ ข้อมูลหรือทุก ๆ กิจกรรมของการติดต่อสื่อสาร (Transaction) ที่เติบโตข้ึน
ตลอดเวลา ซึ่ง Blockchain มี 5 จุดเด่นที่แตกต่าง จากระบบฐานข้อมูลทั่วไป คือ 

(1) แชร์ข้อมูลออกสู่สาธารณะ โดยเครื่องแม่ข่าย (Server) หรือ Node ต่าง ๆ จะมีหน้าที่ดูแลข้อมูล 
“แหล่งเก็บบันทึกข้อมูล” หรือที่เรียกว่า “บล็อก” และทุก ๆ Node จะมีความสามารถที่ดูได้ว่า ข้อมูล กิจกรรม
ของการติดต่อสื่อสารน้ัน ๆ ถูกจัดเก็บใน “บล็อก” ใด (ข้อมูลจะมีการเข้ารหัสแฮช (Hashing) ) 

(2) ไม่มีศูนย์กลาง (Decentralized) ในการตรวจสอบข้อมูลกิจกรรมของการติดต่อสื่อสารใด ๆ ที่
เกิดขึ้น 

(3) มีความปลอดภัย (Secure) ข้อมูลที่จัดเก็บในบล็อกจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง เอาค่าคืนกลับมาได้ 
หรือแม้กระทั่งทําลายข้อมูลน้ันก็ตาม 

(4) มีความน่าเช่ือถือ (Trusted) ด้วยธรรมชาติของการไม่มีศูนย์กลางจัดเก็บข้อมูล ดังน้ันระบบจึงต้อง
ฟังความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่ เมื่อมีข้อมูลกิจกรรมของการติดต่อสื่อสาร เกิดขึ้นจากคนที่ไม่รู้จัก 

(5) ทํางานอัตโนมัติ (Automated) ซอฟต์แวร์จะถูกเขียนขึ้นให้ป้องกันการเขียนข้อมูลซ้ําซ้อน  
และการจัดเก็บข้อมูลกิจกรรมของการติดต่อสื่อสาร ก็ดําเนินการแบบอัตโนมัติเช่นกัน 

Blockchain และ Distributed Ledger เริ่มเป็นที่น่าสนใจมากขึ้นเพราะเป็นเทคโนโลยีที่ถูกคาดหวังว่า
จะช่วยเปลี่ยนแปลงโมเดลอุตสาหกรรมต่าง ๆ มากมาย ถึงแม้ยังมีกรณีการใช้งานจริงไม่มากนักนอกจากกรณีของ 
Bitcoin แต่จากการสํารวจของ Gartner ก็พบว่าผู้ตอบแบบสอบสํารวจกว่าร้อยละ 52 เช่ือว่า Blockchain จะมี
ผลกระทบต่อธุรกิจ ซึ่งนอกเหนือจากธุรกิจด้านการเงินแล้ว Blockchain เองก็อาจสร้างการเปล่ียนแปลงใน
อุตสาหกรรมอ่ืน ๆ เช่น การจําหน่ายเนื้อหาดิจิทัล เช่น เพลง การใช้ระบุตัวตน การกระจายสินค้า การออก
ใบรับรองการศึกษา หรือแม้แต่การใช้ในข้อสัญญาต่าง ๆ 

จาก  Blockchain และ  Distributed Ledgers สถาบันส่ ง เส ริมความปลอดภัย  อา ชีวอนามั ย  
และสภาพแวดล้อมในการทํางาน (องค์การมหาชน) สามารถนําแนวคิดน้ีมาประยุกต์กับการบริการระบบ
สารสนเทศ โดยมีการเก็บข้อมูลที่มีความสําคัญในลักษณะของ Distributed Ledgers ซึ่งมีความปลอดภัยต่อ 
การถูกโจมตีหรือการแก้ไขข้อมูลสูง เช่น การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลแรงงาน เป็นต้น 
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ภัยคุกคามด้านเทคโนโลยี 
ภัยคุกคามด้านเทคโนโลยี หรืออาจเรียกว่าภัยคุกคามบนโลกไซเบอร์ (Cyber Crime) ถือเป็นปัญหา

สําคัญในยุคปัจจุบัน ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหาย หรือความรําคาญ หน่วยงานภาครัฐเป็นเป้าหมายสําคัญในการ
โจมตีทางไซเบอร์จากผู้ไม่หวังดี ทั้งจากการโจมตีเพ่ืออาศัยความน่าเช่ือถือของหน่วยงานภาครัฐมาใช้หลอกลวง
ประชาชนอีกต่อหน่ึง และการโจมตีเพ่ือทําลายความน่าเช่ือถือของหน่วยงานอันเกิดจากสาเหตุต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น
การต้องการแสดงพลังของกลุ่มบุคคลที่ต่อต้านนโยบายของรัฐบาล การมุ่งทําลายช่ือเสียง การก่อกวน หรือ
แม้กระทั่งการโจมตีเพ่ือทดสอบความสามารถของตนเองเพ่ือแสดงให้กลุ่มแฮกเกอร์ (Hacker) ด้วยกันได้รับรู้  
หากสรุปโดยสังเขปพบว่าภัยคุกคามบนโลกไซเบอร์ มีเกิดขึ้นในหลายลักษณะ ดังต่อไปน้ี 

1) ภัยคุกคามด้านข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเพ่ิมมากขึ้นจากเทคโนโลยีอุปกรณ์มือถือแบบ Smartphones และ
อุปกรณ์สารสนเทศแบบสวมใส่ (Wearable Devices) อาทิ Smart Watch, Smart Glass และ Smart Clothing 
ทําให้บริษัทต่าง ๆ สามารถเข้าถึงและวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมของผู้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
เน่ืองจากเป็นอุปกรณ์ที่ติดตัวเราเกือบตลอดเวลา และมีระบบ Sensor ในรูปแบบต่าง ๆ ที่สามารถตรวจจับ
พฤติกรรมของบุคคลได้ ประกอบความก้าวหน้าในเทคโนโลยี Big Data และ Data Mining ทําให้การวิเคราะห์
ข้อมูลมีความแม่นยามากกว่าในอดีต แม้จะมีข้อมูลเพียงเล็กน้อยก็ตาม 

2) ภัยคุกคามจากการโจมตีทางกายภาพในรูปแบบใหม่ที่มากับเทคโนโลยี Internet of Thing (IOT) 
ด้วยการคาดการว่าอุปกรณ์ที่สามารถทํางานและสื่อสารกันได้ด้วยเทคโนโลยี Internet of Thing จะมีเพ่ิมขึ้นมาก
ในอนาคตอันใกล้ ปัญหาที่จะตามมาคือ ความน่าเช่ือถือของอุปกรณ์ที่จะสื่อสารด้วย ว่าเป็นอุปกรณ์ที่น่าเช่ือถือ
หรืออุปกรณ์ที่ไม่ประสงค์ดีหรือไม่ จึงเป็นอีกภัยคุกคามที่สําคัญ อีกทั้งช่องโหว่ต่าง ๆ ที่มีในอุปกรณ์เหล่าน้ีก็นําเอา
ภัยคุกคามมาสู่ผู้ใช้งานได้อย่างไม่ยาก ซึ่งมีงานวิจัยออกมาจากบริษัทที่สําคัญของโลกอย่าง Symantec และ 
Hewlett-Packard อุปกรณ์ที่สื่อสารกันได้เหล่าน้ีจะมีจํานวนมากข้ึนในราคาที่แข่งขันกัน เพ่ือแย่งผู้บริโภค ทําให้
การให้ความสําคัญต่อความม่ันคงปลอดภัยทางสารสนเทศของอุปกรณ์มีแนวโน้มจะลดลง หรือไม่ปรากฏเลย 

3) ภัยคุกคามจากหน่วยงานด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ระดับประเทศ ประเทศต่าง ๆ  
ได้ดําเนินการในการด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์กันมาโดยตลอด และจะเพ่ิมเติมในอนาคต ทั้งการดักจับ
ข้อมูลของประชาชนในประเทศตนเอง การดักจับและทําลายข้อมูลของประเทศฝ่ายตรงข้าม การกระทําเหล่าน้ี 
ในระดับประเทศแม้ถือว่าไม่ถูกต้องตามกฎหมายโดยทั่วไป แต่ก็มีลักษณะพิเศษที่ได้รับข้อยกเว้นต่อการถูกลงโทษ
อยู่เสมอ ในระดับระหว่างประเทศการกระทําแบบนี้ถือเป็นลักษณะหน่ึงของการทําสงคราม ไซเบอร์ ซึ่งเป็น 
ภัยคุกคามที่อาจนําไปสู่ความขัดแย้ง ลุกลามให้เกิดสงครามที่ใหญ่ขึ้นได้ 

4) ภัยคุกคามจากการบุกรุกระบบของผู้ให้บริการ Cloud เน่ืองด้วยแนวโน้มการใช้บริการ Cloud  
มีจํานวนที่มากข้ึนทั้งในส่วนของ Hybrid และ Public Cloud ความพยายามในการโจมตีเข้าสู่ระบบของ 
ผู้ให้บริการ Cloud เพ่ือเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งานจึงมีจํานวนที่มากขึ้นตามไปด้วย โดยเฉพาะในส่วนของผู้ให้บริการ 
Cloud ในการจัดเก็บข้อมูล อาทิ Cloud Storage และ File Sharing บน Cloud เป็นต้น 

5) โปรแกรมไม่พึงประสงค์บนมือถือ Smartphone การใช้งาน Smartphone ที่เพ่ิมขึ้น ทําให้ผู้ไม่หวัง
ดีมีความพยายามในการสร้างโปรแกรมไม่พึงประสงค์ เพ่ือคุกคามผู้ใช้งานและข้อมูลที่บรรจุอยู่ใน Smartphone 
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เพ่ิมมากขึ้น ซึ่งมีแนวโน้มที่จะรุนแรงมากกว่าโปรแกรมไม่พึงประสงค์ที่คุกคามบนระบบคอมพิวเตอร์ Desktop  
อันเน่ืองมาจากการใช้งานที่บ่อยคร้ังกว่าและใกล้ชิดผู้ใช้งานมากกว่า 

6) ความขาดแคลนผู้เช่ียวชาญทางด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ด้วยภัยคุกคามด้านเทคโนโลยีที่
เพ่ิมมากขึ้น และความซับซ้อนของลักษณะการคุมคามที่มากขึ้น ทําให้องค์กรต่าง ๆ ทั่วโลก มีความต้องการ
ผู้เช่ียวชาญทางด้านความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศท่ีเพ่ิมมากขึ้นตามไปด้วย แต่ผลผลิตของบุคลากรในด้านน้ียังมี
สัดส่วนที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการ อันทําให้ปัญหาทางด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศจะมีแนวโน้มที่ 
มากขึ้น 

ประเทศไทยมีหน่วยงานภาครัฐที่ดูแลเกี่ยวกับความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) โดย
มีบทบาทในการเฝ้าระวังการโจมตีทางไซเบอร์ 2 แห่ง คือ 

1) ศูนย์ประสานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ประเทศไทย (ไทยเซิร์ต) (Thailand 
Computer Emergency Response Team: ThaiCERT) ในการกํากับดูแลของสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) ซึ่งมีภาระหน้าที่หลักในการตอบสนองและจัดการกับเหตุการณ์ 
ความมั่นคงปลอดภัยคอมพิวเตอร์ (Incident Response) ให้การสนับสนุนที่จําเป็น และให้คําแนะนําในการแก้ไข
ภัยคุกคามความมั่นคงปลอดภัยทางด้านคอมพิวเตอร์ รวมทั้งติดตามและเผยแพร่ข่าวสารและเหตุการณ์ทางด้าน
ความมั่นคงปลอดภัยทางด้านคอมพิวเตอร์ต่อสาธารณชน ตลอดจนทําการศึกษาและพัฒนาเคร่ืองมือและแนวทาง
ต่าง ๆ ในการปฏิบัติ เพ่ือเพ่ิมความม่ันคงปลอดภัยในการใช้คอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

2) ศูนย์ประสานงานความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศภาครัฐ (จีเซิร์ต) (Government Computer 
Emergency and Readiness Team: G-CERT) ในการกํากับดูแลของ สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การ
มหาชน) (สรอ.) ซึ่งทําหน้าที่จัดการและตอบสนองเหตุการณ์ที่เก่ียวข้องกับความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์  
และระบบเครือข่ายของหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งการสร้างเครือข่ายพันธมิตรเพ่ือให้เกิดความม่ันคงปลอดภัยและ
ช่วยลดความเส่ียงต่อการเกิดอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ การทํางานของไทยเซิร์ต และจีเซิร์ตจะติดตาม 
การโจมตีทางไซเบอร์ผ่าน 2 ช่องทาง คือ 1) การตรวจจับการโจมตีทางไซเบอร์ด้วยเทคโนโลยีเซ็นเซอร์ที่ติดต้ังอยู่
ที่ระบบ 2) การรับแจ้งเหตุการณ์โจมตีทางไซเบอร์จากเครือข่ายเฝ้าระวัง ซึ่งเป็นเสมือนกลุ่มพันธมิตรในการ
ดําเนินงาน ทั้งน้ี ในอนาคตการโจมตีทางไซเบอร์จะมีการปรับเปลี่ยนวิธีการหรือมีความรุนแรงเพ่ิมมากขึ้น 
เน่ืองจากสามารถหาเครื่องมือในการโจมตีได้ง่ายจากอินเตอร์เน็ทและเว็บไซต์ใต้ดิน ซึ่งจะทําให้มีแฮกเกอร์ 
หน้าใหม่เกิดขึ้นได้ง่าย หน่วยงานภาครัฐจะต้องให้ความสําคัญเรื่องความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber 
Security) อย่างเป็นรูปธรรม แต่สิ่งที่สําคัญย่ิงกว่าน้ัน บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐในทุกระดับจะต้องตระหนัก
ถึงความสําคัญของการเฝ้าระวัง และการปฏิบัติให้ถูกต้องตามมาตรการรักษาความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของ
หน่วยงาน เพ่ือป้องกันตนเองและหน่วยงานให้ปลอดภัยจากการถูกโจมตี 
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สภาพแวดล้อมภายในและนอกองค์กร (SWOT Analysis) 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยใช้วิธีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่เป็นปัจจัยทั้ง

ภายใน และภายนอกอันมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน หรือที่เรียกว่า SWOT Analysis เป็นกระบวนการวิเคราะห์
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (S-Strength, W-Weakness, O-Opportunity, T-Threat) ซึ่งเป็นวิธีการท่ี
รู้จักและใช้กันอย่างแพร่หลาย 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กร จะเก่ียวกับการวิเคราะห์และพิจารณาทรัพยากร  
และความสามารถภายในองค์กรทุก ๆ ด้าน เพ่ือที่จะระบุจุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กรแหล่งที่มาเบ้ืองต้นของ
ข้อมูลเพ่ือการประเมินสภาพแวดล้อมภายใน คือ ระบบข้อมูลเพ่ือการบริหารที่ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งในด้าน
โครงสร้าง ระบบ ระเบียบ วิธีปฏิบัติงาน บรรยากาศในการทํางาน และทรัพยากรในการบริหาร (คน เงิน วัสดุ  
การจัดการ) รวมถึงการพิจารณาผลการดําเนินงานท่ีผ่านมาขององค์กรเพ่ือที่จะเข้าใจสถานการณ์ และผลการ
ดําเนินกลยุทธ์ก่อนหน้าน้ีด้วย โดยการพิจารณาในประเด็นดังต่อไปน้ี 

จุดแข็ง (S-Strength) เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายในจากมุมมองของผู้ที่อยู่ภายในองค์กรน้ันเองว่า 
ปัจจัยใดภายในองค์กรที่เป็นข้อได้เปรียบ หรือจุดเด่นขององค์กรที่องค์กรควรนํามาใช้ในการพัฒนาองค์กรได้  
และควรดํารงไว้เพ่ือการเสริมสร้างความเข็มแข็งขององค์กร 

จุดอ่อน (W-Weakness) เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายในจากมุมมองของผู้ที่อยู่ภายในองค์กรน้ัน ๆ เอง
ว่าปัจจัยภายในองค์กรที่เป็นจุดด้อย หรือข้อเสียเปรียบขององค์กรที่ควรปรับปรุงให้ดีขึ้นหรือขจัดให้หมดไป อันจะ
เป็นประโยชน์ต่อองค์กร 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรน้ัน  สามารถค้นหาโอกาส  และอุปสรรคทาง 
การดําเนินงานขององค์กรที่ได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจทั้งใน และระหว่างประเทศที่เก่ียวกับ
การดําเนินงานขององค์กร เช่น อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ นโยบาย การเงิน การงบประมาณ สภาพแวดล้อม
ทางสังคม เช่น ระดับการศึกษาและอัตราการรู้หนังสือของประชาชน การต้ังถิ่นฐานและการอพยพของประชาชน 
ลักษณะชุมชน ขนบธรรมเนียมประเพณี ค่านิยม ความเช่ือและวัฒนธรรม สภาพแวดล้อมทางการเมือง เช่น 
พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา มติคณะรัฐมนตรี และสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีดิจิทัล อันเป็นเคร่ืองมือ 
อุปกรณ์ที่จะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการ โดยการพิจารณาในประเด็นดังต่อไปน้ี 

โอกาส (O-Opportunity) เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกองค์กร ที่สามารถส่งผลกระทบที่เป็น
ประโยชน์ ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการดําเนินการขององค์กร และองค์กรสามารถฉกฉวยข้อดีเหล่าน้ีมา
เสริมสร้างให้ หน่วยงานเข็มแข็งขึ้นได้ 

อุปสรรค (T-Threat) เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกองค์กร ที่สามารถส่งผลกระทบในทางที่จะ
ก่อให้เกิดความเสียหายทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งองค์กรจําต้องหลีกเลี่ยง หรือปรับสภาพองค์กรให้มี 
ความแข็งแกร่งพร้อมที่จะเผชิญแรงกระทบดังกล่าว 

ซึ่งผลของการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่เป็นปัจจัยทั้งภายใน และภายนอก จะเป็นข้อมูลต้ังต้นในการ
กําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านดิจิทัลของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม 
ในการทํางาน (องค์การมหาชน) ใช้วิธีเทคนิคการจับคู่ (SWOT Matching) จากตัวแปรที่ได้ทําการทบทวน
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เรียบร้อยแล้ว โดยการนําตัวแปรดังกล่าวใส่ใน TOWS Matrix เพ่ือทําการจับคู่ให้ได้มาซึ่งยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านดิจิทัลของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน (องค์การมหาชน) 

 
สรุปสาระสําคัญ ดังน้ี 
จุดแข็ง (S-Strength) 
S1: ผู้บริหารให้ความสําคัญ สนับสนุนในการพัฒนา และปรับปรุงระบบงานด้านการดําเนินการตาม

ภารกิจ และการบริหารจัดการองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
S2: มีการกําหนดเป็นส่วนงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในโครงสร้างองค์กร 
S3: งบประมาณการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเน่ือง 
S4: เป็นหน่วยงานจัดต้ังขึ้นใหม่ สามารถวางระบบต่าง ๆ ได้ง่าย 
S5: บุคลากรเป็นคนรุ่นใหม่มีแนวคิดเชิงบวกในการนําเทคโนโลยีดิจิทัลประยุกต์ใช้เพ่ือปรับปรุง

ระบบงาน 
S6: การนําเทคโนโลยี Could Server เพ่ือลดภาระการแบกรับค่าใช้จ่าย Server 
จุดอ่อน (W-Weakness) 
W1: ไม่มีแผนปฏิบัติการหรือแนวทางการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่ชัดเจน 
W2: ไม่มีคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย  

และสภาพแวดล้อมในการทํางาน (องค์การมหาชน) 
W3: บุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัลมีไม่เพียงพอ 
W4: ขาดบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
W5: งบประมาณการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอ 
W6: ความพร้อมด้านอุปกรณ์ 
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W7: ไม่มีการออกแบบฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบ ทําให้ข้อมูลหลายอย่างยังไม่ได้อยู่ในรูปของฐานข้อมูล
และไม่เป็นมาตรฐานจึงยังไม่สามารถการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานภายนอก 

W8: กฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติยังอยู่ในช่วงการพัฒนา ทําให้ยังไม่มีการออกแบบกระบวนการทํางานได้
อย่างเป็นระบบ 

W9: ระบบงานสารสนเทศที่รองรับการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์และการปฏิบัติหน้าที่แก่บุคลากรยังไม่
เพียงพอ 

W10: ระบบงานสารสนเทศที่รองรับการให้บริการแก่ประชาชนยังไม่เพียงพอ 
โอกาส (O-Opportunity) 
O1: นโยบายของรัฐบาลที่ผลักดันให้นําเทคโนโลยีดิจิทัล มาเพ่ิมประสิทธิภาพสู่องค์กรสู่ดิจิทัล 
O2: นโยบายกระทรวงให้ความร่วมมือถ้าต้องมีการบูรณาการข้อมูล 
O3: มีหน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบภารกิจด้านเทคโนโลยีดิจิทัล คอยให้การสนับสนุน 
O4: ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิทัล ทําให้การเข้าถึงแหล่งข้อมูลและการประยุกต์ใช้งานเป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพ และราคามีแนวโน้มที่จะถูกมากขึ้น 
อุปสรรค (T-Threat) 
T1: กฎระเบียบไม่เอ้ือต่อการนําเอาเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับปรุงการทํางาน 
T2: เทคโนโลยีดิจิทัลพัฒนาอย่างรวดเร็วส่งผลให้อุปกรณ์ล้าสมัย และตามไม่ทันกระแส 
T3: ความต้องการในปัจจุบันของผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกมีความหลากหลาย 

 

TOWS Matrix 

TOWS Matrix จุดแข็ง (S-Strength) จุดอ่อน (W-Weakness)

โอกาส 
(O-Opportunity) 

กลยุทธ์เชิงรุก SO
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การขับเคลือ่น
กระบวนการบริหารจัดการ และการ

ให้บริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
 
(S1, S2, S3, S4, S5, S7, O1, O3, O4) 

กลยุทธ์เชิงแก้ไข WO 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบูรณาการระบบ
โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทลั 

และระบบฐานข้อมูล 
 
(W1, W2, W6, W7, O1, O2, O3, O4) 

อุปสรรค 
(T-Threat) 

กลยุทธ์เชิงป้องกัน ST
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทลั 
 
(S1, S2, S3, S4, S5, S7, T2, T3) 

กลยุทธ์เชิงรับ WT 
 

- 
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บทที่ 4 
แผนปฏิบัติการดิจิทัลของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย  

และสภาพแวดล้อมในการทํางาน (องค์การมหาชน) ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2562 - 2564) 
 

วิสัยทัศน์ 
“เป็นสถาบันที่มุ่งสู่นวัตกรรมดิจิทัลเพ่ือแรงงานปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี” 
 

พันธกิจ 
1. พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ 
2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ 
2. พัฒนาระบบสารสนเทศขององค์กรด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเหมาะสม 
3. บูรณาการระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ระบบฐานข้อมูล 

และระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ และการให้บริการขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ 
4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความพร้อมรองรับเทคโนโลยีดิจิทัล 
 

เป้าประสงค์ 
1. ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และระบบฐานข้อมูลเกิดการบูรณาการ ทํางานร่วมกัน

ได้อย่างเป็นเอกภาพ มีภาพรวมในการพัฒนาร่วมกัน ลดความซ้ําซ้อนในการจัดหาและลงทุน ใช้ทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่าและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

2. กระบวนการบริหารจัดการ และการให้บริการภาคประชาชนได้รับการปรับปรุง นําระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาประยุกต์ใช้โดยสามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก ครอบคลุมทุกพ้ืนที่และทุกบริการ 

3. บุคลากรมีความรู้ ความสามารถในการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล และมีค่านิยมในการใช้งาน
เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีวิจารณญาณ รู้เท่าทัน และมีองค์ความรู้เพ่ือสร้างสรรค์นวัตกรรมดิจิทัล 

 
ยุทธศาสตร์ 

แผนปฏิบัติการดิจิทัลของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 
(องค์การมหาชน) ได้กําหนดยุทธศาสตร์เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลให้บรรลุเป้าหมายไว้ 3 ด้าน ดังน้ี 

1. การบูรณาการระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และระบบฐานข้อมูล 
2. การขับเคลื่อนกระบวนการบริหารจัดการ และการให้บริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
3. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบูรณาการระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และระบบฐานข้อมูล 
พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายและการสื่อสาร และระบบ

ฐานข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสภาพขององค์กร เหมาะกับการใช้งาน และพร้อมรองรับการบูรณาการ
ระหว่างหน่วยงาน 

 
เป้าหมาย 
ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และระบบฐานข้อมูลที่สําคัญสามารถทํางานร่วมกัน 

ได้อย่างเป็นเอกภาพ มีภาพรวมในการพัฒนาร่วมกัน ลดความซ้ําซ้อนในการจัดหาและลงทุน ใช้ทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่าและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 
กลยุทธ์ 
1. บูรณาการระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
2. บูรณาการระบบฐานข้อมูลหลัก 
 
ตัวชี้วัด 
1. จํานวนระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่สามารถเช่ือมต่อและทํางานร่วมกันได้ 
2. จํานวนระบบฐานข้อมูลหลักที่สามารถเช่ือมต่อและทํางานร่วมกันได้ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การขับเคลื่อนกระบวนการบริหารจัดการ และการให้บริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
พัฒนาการบริหารจัดการ โดยการนําเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาทดแทนหรือปรับปรุงระบบงานปัจจุบันให้มี

ประสิทธิภาพมากขึ้น เกิดการบูรณาการของข้อมูลในด้านการวางแผน การประสานงาน การลดความซ้ําซ้อน 
ในการปฏิบัติงาน รวมท้ังยกระดับบริการประชาชนสู่บริการดิจิทัล เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใสและ
ตรวจสอบได้ 

 
เป้าหมาย 
กระบวนการบริหารจัดการ และการให้บริการภาคประชาชนถูกเปลี่ยนแปลงไปสู่รูปแบบขององค์กร

ดิจิทัล โดยการปฏิรูประบบการทํางานและการให้บริการให้ขับเคล่ือนด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่ครอบคลุมทุก
พ้ืนที่และทุกบริการ ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ 

 
กลยุทธ์ 
1. พัฒนา และปรับปรุงระบบการบริหารจัดการภายในองค์กรสู่ระบบดิจิทัล 
2. พัฒนา และปรับปรุงระบบการให้บริการประชาชนสู่ระบบดิจิทัล 
 



53 
 

ตัวชี้วัด 
1. จํานวนระบบการบริหารจัดการภายในองค์กรที่สามารถเข้าถึงได้จากเทคโนโลยีดิจิทัล 
2. จํานวนระบบการให้บริการประชาชนที่สามารถเข้าถึงได้จากเทคโนโลยีดิจิทัล 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
พัฒนาองค์ความรู้ให้กับบุคลากรท้ังในระดับผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถใช้

ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรู้เท่าทัน 
 
เป้าหมาย 
บุคลากรมีความสามารถในการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล และมีค่านิยมในการใช้งานเทคโนโลยี

อย่างมีวิจารณญาณ และมีองค์ความรู้เพ่ือสร้างสรรค์นวัตกรรมดิจิทัล 
 
กลยุทธ์  
1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการใช้งานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
2. พัฒนาองค์ความรู้ และระบบสนับสนุนการเรียนรู้และการจัดการองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
 
ตัวชี้วัด 
1. จํานวนกิจกรรมที่ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมดิจิทัล 
2. จํานวนระบบสนับสนุนการเรียนรู้และการจัดการองค์ความรู้ที่สามารถเข้าถึงได้จากเทคโนโลยีดิจิทัล 
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ความเช่ือมโยงของแผนยุทธศาสตร์ที่เก่ียวข้อง 
 แผนปฏิบัติการดิจิทัลของ

สถาบันส่งเสริมความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย  

และสภาพแวดล้อมในการ
ทํางาน (องค์การมหาชน) 

ระยะ 3 ปี  
(พ.ศ. 2562 - 2564) 
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ย.3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
 
 

   

ย.6 การปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
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 ย.1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
 

   

ย.6 การบริการจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติ
มิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

   

ย.8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
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 ย.3 สร้างสังคมคุณภาพท่ีท่ัวถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
 

   

ย.4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล
 

   

ย.5 พัฒนากําลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
 

   

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  

(องค์การมหาชน) 

แผนยุทธศาสตร์ท่ีเก่ียวข้อง 
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ย.1 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
 
 

   

ย.4 การยกระดับประสิทธิภาพภาครัฐ
 
 

   

ย.5 การบูรณาการและยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานรัฐบาลดิจิทัล
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 ย.5 การบริหารจัดการองค์กร บุคลากรด้วยหลักธรรมาภิบาล 
และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในองค์กร 
 

   

ย.6 การพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศ เพ่ือบูรณาการ
สารสนเทศท่ีทันสมัย มีเสถียรภาพ 
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ย.1 Citizen Experience Transformation
 

   

ย.2 Digital Service Delivery Transformation
 

   

ย.3 Culture Transformation
 

   

ย.4 Internal Process Transformation
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แผนงานโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทลัของสถาบันสง่เสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน (องค์การมหาชน) 
 

ยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์ แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562 2563 2564 

1. การบูรณาการระบบ
โครงสร้างพื้นฐานด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล และ
ระบบฐานข้อมูล 

1. บูรณาการระบบ
โครงสร้างพื้นฐานด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล 

1. โครงการเช่าระบบ 
Cloud Server 
2. โครงการเช่าใช้บริการ
อินเทอร์เน็ตและคู่สาย
สื่อสารข้อมูล 
3. โครงการเช่าระบบ
ประชุมทางไกลพร้อม
อุปกรณ์ 
4. โครงการพัฒนาระบบ
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายและ
อุปกรณ์เครือข่าย 
5. โครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ต่อพ่วง
สําหรับบุคลากรใหมแ่ละ
ทดแทนเครื่องเดิม 
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6. โครงการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการห้อง
ประชุมและบรหิาร
จัดการข้อมูล
ประกอบการประชุม 
7. โครงการจ้างเหมา
ดูแลรักษาด้าน 
ความมั่นคงปลอดภัย 
ไซเบอร์ 
8. โครงการจ้างเหมา
บํารุงรักษาครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพ่วง 
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2. บูรณาการระบบ
ฐานข้อมูลหลัก 

1. โครงการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลหลัก 
2. โครงการบูรณาการ
เชื่อมโยงระบบ
ฐานข้อมูลหลักร่วมกับ
หน่วยงานภายใน
กระทรวงแรงงาน 

 
 
 

 
 
 

2. การขับเคลือ่น
กระบวนการบริหาร
จัดการ และการ
ให้บริการด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

1. พัฒนา และปรับปรุง
ระบบการบริหารจัดการ
ภายในองค์กรสู่ระบบ
ดิจิทัล 

1. โครงการพัฒนาระบบ
สนับสนุนการบริหาร
จัดการองค์การ 
2. โครงการพัฒนาระบบ
รายงานและสนับสนุน
ผู้บริหาร 
3. โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศภูมศิาสตร์
สนับสนุนการตัดสินใจ 
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4. โครงการพัฒนาระบบ
รายงานจัดทํา ติดตาม
และประเมินผล
ความสําเร็จของโครงการ

  

2. พัฒนา และปรับปรุง
ระบบการให้บริการ
ประชาชนสู่ระบบดิจิทัล 

1. โครงการพัฒนาระบบ
จัดเก็บและสืบค้น 
องค์ความรู้และงานวิจัย
ด้านความปลอดภัยฯ 
2. โครงการพัฒนาระบบ
แนะนําการบริหาร
จัดการด้าน 
ความปลอดภัยฯ ให้
สอดคล้องตามหลัก
กฎหมาย 
3. โครงการพัฒนาระบบ
ประเมินความเสี่ยงด้าน
ความปลอดภัยฯ 
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4. โครงการพัฒนาระบบ
บริการหลักเพื่อ
ให้บริการจุดเดียว 
5. โครงการพัฒนา 
ต่อยอดระบบรับสมัคร 
เข้าร่วมกิจกรรม 
การรณรงค์ลดสถิติ
อุบัติเหตุจากการทํางาน
ให้เป็นศูนย์ 
6. โครงการพัฒนา 
ต่อยอดระบบรับสมัคร 
เข้าร่วมรับการฝึกอบรม
หลักสูตรด้าน 
ความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย  
และสภาพแวดล้อม 
ในการทํางาน 
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7. โครงการพัฒนา
ต่อยอดระบบรับสมัคร 
เข้าร่วมโครงการส่งเสริม
การจัดทําระบบ
มาตรฐานความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย  
และสภาพแวดล้อม 
ในการทํางาน สําหรับ
สถานประกอบกิจการที่มี
การประสบอันตรายจาก
การทํางานสูง 
8. โครงการพัฒนา 
ต่อยอดระบบสนับสนุน
การเรียนรู้ด้าน 
ความปลอดภัยฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

3. การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

1. พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในการใช้งาน
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

1. โครงการส่งเสริม
การสร้างสรรค์นวัตกรรม
ดิจิทัล 
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2. โครงการพัฒนาองค์
ความรู้บุคลากรด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล 

   

2. พัฒนาองค์ความรู้ 
และระบบสนับสนุนการ
เรียนรู้และการจัดการ
องค์ความรู้ด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล 

1. โครงการสร้างองค์
ความรู้ด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล 
2. โครงการระบบ
สนับสนุนการเรียนรู้และ
การจัดการองค์ความรู้
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
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